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سپاس ازخوانندگان و کاربران
ما از شما که هر ماه مبلغی هر چند اندک
برای کمک به ادامه ی انتشار رسانه ی  خودتان

 می پردازید از صمیم قلب سپاسگزاریم.
تنها پشتیبانان کیهان لندن 

شما خوانندگان و کاربران هستید.
www.kayhanlife.comروزنامه نگاران و کارکنان کیهان لندن

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

KAYHANLIFE
SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY

بوی عیدیسرمقاهل
 با طعم تلخ زندان

خود  پایان  به  حالی  در   ۱۳۹۶ سال 
شمار  همچنان  که  می شود  نزدیک 
قابل توجهی از فعاالن سیاسی، مدنی، 
زندان های  در  عقیدتی  و  کارگری 
ایران بسرمی برند. بیشتر این زندانیان 
داشتن  از  نو  سال  ایام  و  نوروز  در 
با خانواده های خود  مرخصی و دیدار 
آنها  وجود،  این  با  محروم  هستند؛ 

ای منتظران! بهار ما می آید...
فصل ها تکرار می شوند؛ در ریتمی منظم که دفتر چهارگانه ی  طبیعت 
را می نویسند. اگرچه در تمام نقاط کره زمین این چهار فصل همان خط و 
ربطی را ندارند که در دو سوی نزدیک به خط استوا، با این همه انسان این 
چهار فصل را به رسمیت می شناسد تا هم طبیعت را بهتر درک کرده و هم 

مناسبات اقتصادی و اجتماعی خود را با این ریتم تنظیم کند.
رویدادهای اجتماعی و تاریخی نیز تکرار  می شوند؛ اگرچه هر بار به 
شکلی؛ اما مضمون همه ی آنها مشترک و به نوعی بهاری است: پشت 
سر نهادن کهنه و نو شدن، شکفتن، از سر گرفتن زندگی به امید دورانی 
بهتر از گذشته؛ این رویدادها گاه ناکام می مانند؛ درست مانند بهاری که 

همچنان سرما و خشکی زمستان را در خود حمل می کند.
»بهاران  می شد:  خوانده  ایران  در   5۸ بهار  آستانه ی  در  که  زمانی 
خجسته  باد«، این گمان می رفت که جامعه نیز چون طبیعت، نو و نونَوار  
و بهتر از پیش می شود! اما نشد! اعدام و تیرباران و سرکوب و جنگ و 
پیامدهایش سر رسید؛ انگار فصل های تاریخ جابجا شده بود: بهاری که 
در آغاز شکوفایی بود، به زمستان رجعت کرد و تا به امروز آب خوش از 
گلوی آن مشتاقانی که قرار بود بهارشان خجسته باشد پایین نرفته است.
هفتمین حکایت باب اول »گلستان« سعدی در باب »سیرت پادشاهان«، 
داستان آن غالمی است که از دریا می ترسید: »پادشاهی با غالمی عجمی 
در کشتی نشست، و غالِم دیگر دریا را ندیده بود و محنت کشتی نیازموده 
گریه و زاری در نهاد و لرزه بر اندامش اوفتاد چندان که مالطفت کردند 
آرام نمی گرفت و عیش مِلک ازو منغص بود؛ چاره ندانستند. حکیمی در 
آن کشتی بود، ملک را گفت اگر فرمان دهی من او را به طریقی خاُمش 
گردانم گفت غایت لطف و کرم باشد. بفرمود تا غالم به دریا انداختند؛ 
باری، چند غوطه خورد؛ مویش گرفتند و پیش کشتی آوردند؛ به دو دست 
اول محنت غرقه شدن  ز  آمد گفتا  بر  در سکان کشتی آویخت؛ چون 
ناچشیده بود و قدر سالمت کشتی نمی دانست همچنین قدر عافیت کسی 

داند که به مصیبتی گرفتار آید.«
این  با  بودند و  ایرانیانی که برعکس آن غالم، آبدیده  را  این مصیبت 
همه خود را به گنداب ارتجاع افکندند، نزدیک چهل سال است تحمل 
در  را  آن  و  دانسته  را  داده  ازدست  عافیِت  قدر  رو،  همین  از  می کنند. 
تظاهرات سراسری دی ماه نیز یادآوری کرده اند. اما چه ریتم طبیعت و 
چه حرکت تاریخ، هر چند تکراری، هرگز بازگشت به گذشته نیست بلکه 
همواره رو به جلو  و آینده است حتی اگر با مصیبت همراه باشد. از همین 
رو امسال که زمامداران مرداِب مصیبت، خود از رفتِن خویش می گویند،  
می توان با امید بیشتری این رباعی رنگارنگ رضا مقصدی را زمزمه کرد:

     

هم همچون سایر مردم ایران با اندک 
بضاعت خود به استقبال سال نو می روند 
یاد  برای  را جشن می گیرند.  نوروز  و 
با این زندانیان،  کردن و همراه بودن 
چه کاری بهتر از پای صحبت کسانی 
در  را  نوروز  رسیدن  فرا  که  نشستن 

زندان تجربه کرده اند.
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سال ۱۳۹۶ در حالی به پایان خود 
شمار  همچنان  که  می شود  نزدیک 
قابل توجهی از فعاالن سیاسی، مدنی، 
کارگری و عقیدتی در زندان های ایران 
بسرمی برند. بیشتر این زندانیان در نوروز 
و ایام سال نو از داشتن مرخصی و دیدار 
با خانواده های خود محروم  هستند؛ با 
این وجود، آنها هم همچون سایر مردم 
ایران با اندک بضاعت خود به استقبال 
جشن  را  نوروز  و  می روند  نو  سال 
می گیرند. برای یاد کردن و همراه بودن 
با این زندانیان، چه کاری بهتر از پای 
صحبت کسانی نشستن که فرا رسیدن 

نوروز را در زندان تجربه کرده اند.
یک نوروز کوچک

از  محروم  دانشجوی  ُدّری،  مجید 
طباطبایی  عالمه  دانشگاه  تحصیل 
تهران است که پس از پنج سال حبس 
کارون  زندان  از  خرداد۱۳۹۳  در ۲۲ 

اهواز آزاد شد.
این دانشجوی محروم از تحصیل  در 
مورد شرایط زندان در روزهای پایانی 
سال  به کیهان لندن می گوید: »البته 
در  من  که  عیدهایی  از  زیادی  مدت 
هم  همان  اما  می گذرد  بوده ام  زندان 
را  خودش  خاص  جذابیت های  شاید 
داشته باشد. شرایط زندان من با شرایط 
زندانی مثل اوین متفاوت بود. زندان های 
بهبهان و اهواز هم حال و هوای متفاوتی 
داشتند اما به صورت کلی در زندان، 
نوروز  مخصوصا  عید،  هر  دم دم های 
این هستند  منتظر  آدم ها  از  بسیاری 
ایجاد  کارشان  در  گشایشی  یک  که 
بتوانند  حداقل  یا  شوند  آزاد  یا  شود 
مرخصی بگیرند. این مساله یک مقدار 
فضای زندان را شادتر می کند، می توان 
گفت شورو حال می دهد. دقیقاً می توان 
اتفاق  زندان  بیرون  در  آنچه  گفت 
می افتد مثل خانه تکانی در زندان هم 
می شد،  »زندان تکانی«  می دهد،  رخ 
را  پتوهایشان  می شد،  »بندتکانی« 
می تکاندند، فرش ها و تخت هایشان را 
مرتب می کردند و از این دست کارها، 
انجام  هم  زندان  در  خانه تکانی  دقیقاً 

می شود.»
تحصیل  از  محروم  دانشجوی  این 
اضافه می کند: »گاهی مسئوالن زندان 
مساعدت می کردند و یک سری وسایل 
نظافت  بتوانیم  آنها  با  تا  می دادند 
بیشتری انجام دهیم، حاال چه بند یا 
کلیت زندان، در اکثر موارد، در چند 
زندانی که من بودم اجازه آمدن یک 

داده  هفت سین  مثل  وسایل  سری 
می شد، هفت سین های کوچک آماده یا 
اینکه هر کسی می خواست می توانست 
یک سری ظروف را از فروشگاه زندان 
بخرد و سفره هفت سین بچیند، سفره 
هفت سین تقریباً در همه بندها چیده 
می شد  و معموال جلوی تخت وکیل 
بند که بهترین جای بند بود گذاشته 
می شد و در خیلی از موارد مسئوالن 
زندان موافقت می کردند که میوه هم 

تهیه شود.«
مجید ُدّری ادامه می دهد: »طبیعتاً 
آدم ها یک سری لباس نگه داشته بودند 
تمیزتر و نوتر که در لحظه تحویل سال 
بپوشند، حمام شلوغ می شد، به نوعی 
می توان گفت تو بوی آمدن عید را حس 
می کنی، سال نو را می توانی درک کنی 
با رفتار آدم هایی که آنجا هستند، در 
یا اهواز چون هوا  جایی مثل بهبهان 
گرم است آن آب و هوا می تواند به تو 
پیام عید شدن و سال نو را بدهد. اما در 
زندان چون  محیط بسته تر است بیشتر 
رفتار آدم هاست که می تواند این موضوع 

را پررنگ کند.«
یک سال دیگر گذشت

این زندانی سابق سیاسی در ادامه 
می گوید: » بعد از تحویل سال، دید و 
بازدید است، در همان محیط که ممکن 
است خیلی کوچک باشد ولی آدم ها تا 
به  می دانند  موظف  را  خود  حدودی 
سراغ بزرگترهای زندان بروند و حتما 
هم  آنها  می دهند،  انجام  را  کار  این 
می نشینند تا بقیه اگر خواستند بتوانند 
به آنها سربزنند. ممکن است این دید 
و بازدیدها یک روز نهایتاً دو روز طول 
بکشد، در این شرایط، مسئوالن زندان 
اجازه  عید  در  نمی دادند.  گیر  آنها  به 
می دادند ساعت خاموشی که ۱۰و نیم 
شب است رعایت نشود و اگر تا ۱۲ شب 
هم طول کشید اشکالی نداشته باشد.«

ُدّری با اشاره به حال و هوای خاص 
زندان در نوروز می گوید: »معمواًل چون 
یک سری مرخصی ها هم داده می شود 
خلوت تر  می شود،  خلوت تر  زندان 
القا می کند  شدنش هم این غربت را 
که تو در زندان هستی و بقیه بیرون از 
زندان هستند و البته در فضای خلوت 
زندان می توانستیم برنامه های تلویزیون 
را ببینیم و یا موسیقی با صدای بلند 

گوش کنیم.«
لحظه  سابق  سیاسی  زندانی  این 
سال تحویل در زندان را چنین تصویر 
می کند: »موقع سال تحویل همه آماده 
می شوند تا شمارش معکوس بگویند؛ 
را دارند.  همه شادی خاص خودشان 
در  ما  که  چیزهایی  همان  واقع  در 
بیرون زندان داریم در اندازه و شمایل 
کوچکتر در زندان بود. فال حافظ حتی 
فرهنگی  لحاظ  از  که  زندان هایی  در 
پایین تر بود و  با زندانی هایی با جرائم 
سنگین حتما گرفته می شود. با اینکه 
این اواخر می گویند ماهی نگیرید ولی 
روزها  این  به  خاصی  طراوت  ماهی 
قبل  از  زندان می دهد. یک سری  در 
سبزه می گذارند چون بلد هستند، ولی 
اجازه  این  زندان  فروشگاه  به  معموال 
داده می شود که سبزه هم بیاورد، این 
از  و  می کند  کمی سبز  را  فضا  عیدها 
خشونت فضای زندان می کاهد و باعث 
می شود تو بفهمی  که یک سال دیگر 

گذشته است.«
از سیزده  بدر هم نمی گذریم

سعید پورحیدر، روزنامه نگاری است 
از  پس  مدتی   ۱۳۹۳ سال  در  که 
بازگشت از امریکا به ایران زندانی شد. 

او دو سال و نیم در زندان رجایی شهر 
و شش ماه در اوین زندانی بود و چندی 

پیش آزاد شد.
پورحیدر با اشاره به متفاوت بودن 
نسبت  اوین  زندان  در  نوروز  مراسم 
لندن  به کیهان  به زندان رجایی شهر 
می گوید: »ما در رجایی شهر  یک سالن 
جدا داشتیم که همه زندانیان سیاسی 
در آنجا بودند، سالن به صورت شورایی 
کارها  همه  در  بچه ها  و  می شد  اداره 
مشارکت داشتند، در سالن اطالع رسانی 
می شد که هر کس هر کاری می تواند 
برای نوروز انجام دهد، نمایش یا مسابقه 
اجرا کند یکی ساز بزند، هر کس هر 
کاری داشت می توانست اعالم آمادگی 
نوروز  برای  و  انتخاب  کمیته ای  کند، 

برنامه ریزی می شد.«
سال  آغاز  »مراسم  وی،  گفته  به 
می شد  شروع  چهارشنبه سوری  از  نو 
بود  بسته  هواخوری  چون  سالن.  در 
آتش  ساعت  آن  در  نمی گذاشتند  و 
روشن کنیم. در داخل سالن بچه ها آتش 
روشن می کردند، مراسم قاشق زنی انجام 

می شد، چهار پنج نفر جمع می شدند 
چهارشنبه سوری  درباره  سرودی  و 
می خواندند؛ اتاق به اتاق می رفتند و از 
بچه ها هدیه جمع می کردند، هدیه های 
زندان هم سیگار، شیرینی یا شکالت 
زندان  فروشگاه  از  می شود  که  است 
خریداری کرد. پول زندان سیگار است؛ 
می دادند  سیگار  بسته های  بچه ها 
هزینه  می شد  جمع  پول  آن  بعد 
می شد برای مراسم نوروز، یک عده ای 
کمک مالی می کردند برای مراسم. در 
لحظه سال تحویل، همه وسایل داخل 
سالن و یخچال را جمع می کردیم و 
می چیدیم یک گوشه سالن، صندلی 
سال  لحظه  در  می گذاشتیم.  میز  و 
تحویل یک مجری داشتیم که برنامه 
بزرگ  تلویزیون  یک  می کرد،  اجرا  را 
می گذاشتیم و موزیک پخش می کردیم 

همراه با دید و بازدید و روبوسی...«
ادامه  سابق  سیاسی  زندانی  این 
می دهد: »مثال پارسال که لحظه سال 
تحویل، صبح بود مراسم اصلی ما شب 
بود که نمایش و ساز زدن بود، زانیار 
مرادی که حکم اعدام دارد سه تار زد، 
سه چهارتا از بچه ها گروه سرود درست 
با هم سرودهای مختلف  بودند  کرده 
می خواندند، همگی که حدود شصت نفر 
در سالن بودیم شعر خواندیم، نمایش 

و مسابقه های مختلف برگزار کردیم.
همان روز سال تحویل، با هزینه خود 
بچه ها یک ناهار گروهی درست کردیم، 
سبزی پلو با ماهی، در هواخوری میز 
و صندلی چیدیم  و ناهار را همگی در 
سیزده  روز  برای  خوردیم.  هواخوری 
هواخوری  در  مفصلی  برنامه  بدرهم 
داشتیم. بچه ها سبزه هایی را که درست 

کرده بودند آوده و گره می زدند.«
می گوید:  ادامه  در  پورحیدر  سعید 
سیاسی  گروه های  ایام  آن  طول  »در 
مختلف داخل زندان از زندانیان سازمان 
بهایی  زندانیان  تا  گرفته  مجاهدین 
گروه  به  گروه  هم  با  اصالح طلب  و 
می شدند و اتاق به اتاق دید و بازدید 
که  ندادند  اجازه  وقتی  می کردند، 
داخل  به  شیرینی  و  گل  خانواده ها 
مجبور  زندانی ها  دهند  تحویل  زندان 
را  تنقالت  و  شیرینی  و  آجیل  شدند 
با قیمت های گرانتر از فروشگاه زندان 

تهیه کنند.«
مفصل  برنامه های  به  اشاره  با  او 
نوروزی در زمان دایر بودن بند ۳۵۰ 
زندان اوین ادامه می دهد: »در فروردین 
۹۴  در بند هشت اوین تقریبا بیست نفر 
بودیم در روز سیزده بدر در هواخوری 
و  دبستانی  یار  سرود  و  شدیم  جمع 
هم  همانجا  و  خواندیم.  را  ایران  ای 
ناهار خوردیم، ناهار را رضا انتصاری از 
دراویش گنابادی درست کرده بود که 

االن دوباره بازداشت شده است.«
 زندان به جرم تنوع

عقیدتی  زندانیان  بر  عالوه  امسال 
در  پیش  از  که  مدنی  و  سیاسی  و 
زیادی  شمار  می برند،  بسر  زندان ها 
سراسری  تظاهرات  بازداشت شدگان 
هشت  تجمع  در  که  کسانی  دی ماه، 
مارس دستگیر شدند و دراویش گنابادی 
و... نیز نوروز را پشت دیوارهای بلند و 
دور از عزیزان خود برگزار می کنند. از 
جمله این زندانیان می توان از این افراد 
حقوق  فعال  صادقی  آرش  کرد:  یاد 
دانشجویان و مدافع حقوق بشر،  سهیل 
عربی وبالگ نویس، محمدعلی طاهری 
بنیانگذار »عرفان حلقه«، گلرخ ایرایی 
فعال حقوق زنان  و همسر آرش صادقی، 
محمدنظری زندانی سیاسی کرد، مریم 
منفرد زندانی عقیدتی، پیمان روشن 
محمود  اهوازی،  وبالگ نویس  ضمیر 
اسدی  مجید  کارگری،  فعال  صالحی 
فعال  آذرپی  مجید  سیاسی،  زندانی 
آقاخانی  رضا  اصالح طلب،  سیاسی 
مذهبی،  عبدالفتاح  ملی  فعاالن  از 
سی  حسن  زندانی،  وکیل  سلطانی 
سختی زندانی جرائم سایبری، محسن 
زندانی  دو  مقدم  دانشپور  احمد  و 
جمال الدین  فرزند(،  و  )پدر  سیاسی 
خانجانی  زندانی عقیدتی ۸۴ ساله از 
رهبران جامعه بهایی ایران، اسماعیل 
عبدی عضو هیات مدیره کانون صنفی 
نایب  محمدی  نرگس  ایران،  معلمان 
رییس کانون مدافعان حقوق بشر، راحله 
راحمی پور مدافع حقوق بشر، آتنا دائمی 
زندانی سیاسی، نازنین زاغری شهروند 
از  ضیاء  معصومه  بریتانیایی،  ایرانی- 
فعاالن »عرفان حلقه«، محمود بهشتی 
صنفی  کانون  سخنگوی  لنگرودی 
معلمان، حمید بابایی، مهدی ساجدی 
عقیدتی  سیاسی  زندانی  ده ها  و  فرد 
مدنی دیگر که مجبورند دور از خانه 
و خانواده های خود و در زندان ها  به 

پیشباز نوروز ۹۷ بروند.
  فیروزه رمضان زاده
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سال هایی  از  یکی   ۱۳۹۶ سال 
به  ایران  معاصر  تاریخ  در  که  است 
سال  این  در  رسید.  خواهد  ثبت 
آستانه  در  اسالمی،  جمهوری  نظام 
ز  ا تاسیس اش،  لگرد  سا چهلمین 
همه سو به چالش کشیده شد. سال 
۱۳۹۷ هم، که به پیشباز آن می رویم، 
برای  را  جدیدی  سرنوشت  می تواند 

ایران رقم بزند.
در سال ۱۳۹۶، اعتراضات گسترده 
مردمی، در بیش از ۱۰۰ شهر، نظامی 
را که چهار دهه سایه خود را بر کشور 
مشکل  با  بطور جدی  است  انداخته 
یی  فیا جغرا گسترش  کرد.  روبرو 
تنها  که  مردم،  فراوان  مطالبات  و 
اقتصادی نیستند بلکه تغییر نظام را 
هم در دستور کار خود گنجانده اند، 
هراسی را در سران جمهوری اسالمی 
ایران انداخت که در سال های گذشته 

بی سابقه بوده است.

آتش زیر خاکستر
متی،  حکو نظرسنجی  یک  ر  د
درصد   ۷۵ یتی  نارضا ز  ا صحبت 
نه  و  حکومت،  عملکرد  از  مردم  از 
همین  در  می شود.  دولت،  تنها 
نظرسنجی ۳۱ درصد این حکومت را 
اصالح ناپذیر می دانند. مردم با شعار 
»اصالح طلب، اصول گرا، دیگه تمومه 
خیابا ن های  در  وضوح  به  ماجرا«، 
کل  به  نسبت  را  خود  موضع  ایران، 

این حکومت بیان کردند.
همزمان با خیزش مردمی دی ماه 
است  آتشی  بلکه  نشده  خاموش  که 
حرکت  رفته،  خاکستر  زیر  به  که 
افتاد.  راه  به  خیابان ها  در  دیگری 
شاید  که  شهامتی  با  زنان  این بار 
در  نداشتند،  را  آن  انتظار  بسیاری 
حرکتی فردی ولی فراگیر، در سکوت 
آنها  به  با قدرت، حجابی را که  ولی 
به  بر سر چوبی  است،  تحمیل شده 
پرچم تبدیل کردند و یکی از ارکان 
پا  زیر  در  که  را  دینی  نظام  مهم 
گذاشتن حقوق زنان خالصه می شود 
و  دستگیری ها  طلبیدند.  مبارزه  به 
را  زنان  نتوانست  زندان،  حکم های 

به خاموشی وادار سازد. در روزهای 
بدون  دیگر  زن  ده ها  سال،  آخر 
حجاب در خیابان ها ظاهر شدند و در 
برخی موارد به رقص و پایکوبی نیز 
پرداختند. این بار سیاست ضدشادی 
شد. گرفته  تمسخر  به  نیز  نظام 

کارگران و کارکنانی که مدت هاست 
بر سر سفره های خالی می نشینند و 
افتاده  عقب  حقوق  برای  ما ه هاست 
می زنند،  اعتراض  به  دست  خود 
خیزش  ز  ا بعد  و  قبل  همچنان 
کردند  اجتماع  دی ماه،  سراسری 
موجود  وضعیت  از  را  خود  خشم  و 
ماه   ۱۲ در  گذاشتند.  نمایش  به 
فعاالن  که  اطالعاتی  بر  بنا  گذشته، 
از   بیش  ساخته اند،  منتشر  کارگری 
تظاهرات  و  اعتراض،  تجمع،   ۳۸۰۰

در سراسر کشور برگزار شده  است.
مشکالت  ی  برا دیگر  ری  بسیا
پرچم  خشکسالی  و  زیستی  محیط 
اعتراض را بدست گرفتند، از تجمعات 
تظاهرات  تا  کارون  رود  نجات  برای 
کشاورزان اصفهانی در ورزنه که فریاد 

برای  و  دادند  سر  را  رعیت«  »قیام 
وابسته  آن  به  آنها  معیشت  که  آبی 
است، مصمم دست به اعتراض زدند. 
دولتی که قادر به حل مشکالت این 
انتظامی  نیروهای  نیست،  کشاورزان 
را بسیج کرد که بجای آب، گلوله های 
ساچمه ای را برای  آنها هدیه بردند.

وحشت از اعتراض
  ، ی د با لت آ و ی د جعفر س  عبا
به  را   ۱۳۹۶ سال  تهران،  دادستان 
دی  ماه  مردمی  اعتراض های  دلیل 
حجاب  به  زنان  مدنی  اعتراض  و 
و  خواند  بی سابقه«  »سالی  اجباری 
»ساختارشکنانه ای  اقدامات  افزود 
این  در  که  حجاب«  کشف  مانند 
سال روی داده است »پس از پیروزی 
انقالب اسالمی سابقه نداشته است«. 
دادستان تهران  می افزاید: »مشکالت 
پولی  موسسات  بانک ها،  با  مرتبط 
صندوق های  مشکالت  اعتباری،  و 
بازنشستگی و آشوب های دی و بهمن 
و  پرفراز  جاری  سال  گردید  موجب 

نشیب باشد«.
ر  ا نگذ بنیا ه  نو خمینی،  حسن 
و  رفته  تر  فرا اسالمی،  جمهوری 
به  توجه  »عدم  که  می دهد  هشدار 
خواست ها و مطالبات مردم می تواند 
داشته  پی  در  را  نظام  فروپاشی 
معتقد  خمینی  حسن  البته  باشد«. 
سیاسی  »غیر  این خواست ها  است 
به  تنها  و  هستند  فرهنگی«  غیر  و 
»مطالبات اقتصادی یک طبقه ضعیف 
است«  شده  بزرگ تر  که  اقتصادی 

خالصه می شود.
پیشین  فرمانده  رضائی،  محسن 
به  اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه 
اشاره  درون  از  نظام  ریزش  خطر 
»ما  می دهد  ر  ا هشد و  می کند 
می توانیم در بیرون از مرز های کشور 
اما  باشیم،  داشته  قدرتمندی  وجهه 
در درون در حال فروپاشی باشیم«. 
محسن رضائی واهمه خود را پنهان 
نمی کند و می افزاید: »اگر در درون 
نکنیم،  مبارزه  فساد  و  ناکارآمدی  با 
از داخل تهی می شویم« و راه برای 

فروپاشی باز می  شود.
عالی  شورای  دبیر  علی شمخانی، 
»سلب  ز  ا صحبت  ملی،  منیت  ا
و  می کند  نظام«  به  مردم  اعتماد 
آن را »آغاز سقوط« می داند. اسحاق 
جمهور،  رئیس  معاون  جهانگیری، 
مردم  کینه  و  خشم  »نفرت،  نگران 
نسبت به مسئوالن و نظام« است و 
آن را سرآغاز روندی می داند که اگر 
به فروپاشی  »متوقف نشود می تواند 
بیانجامد«. عبدالرضا رحمانی فضلی، 
وزیر کشور دولت حسن روحانی نیز 
خیزش مردمی دی ماه را »جرقه ای« 
انفجار  »به  می تواند  که  می خواند 

بیانجامد«. 

تجربه های ناکام
استیضاح  وزیر  آخوندی،  عباس 
از  صحبت  شهرسازی،  و  راه  شده 
اجتماعی« می کند که دیگر  »زوالی 
را  بنیادی  مشکالت  نیست  »قادر 
حل کند« و »امید را به مردم تزریق 
کند«. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی 

رئیس دولت ،پس از خیزش مردمی 
دی ماه هشدار داد »دفعه بعد دیگر 
نخواهد  حکومت  اختیار  در  فرصتی 

بود«.
چهار  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
دهه گذشته هر شیوه ی سرکوبگرانه  
غیر  را،  فریبکارانه ای  گفتمان  هر  و 
کرده  تجربه  نظامی،  حکومت  ز  ا
مشکالت  حل  در  بار  هر  و  است 
و  انتظارات  به  پاسخگویی  و  جامعه 
ناکام مانده است  خواست های مردم 
خاکستر  زیر  به  دستاوردش  تنها  و 
اعتراض  و  خشم  آتش  فرستادن 
چهار  این  در  است.  بوده  همگانی 
انقالبی«  »گفتمان  شاهد  ما  دهه 
سال های آغازین، دوران »سازندگی« 
بعد از جنگ ۸ ساله با عراق، ترفند 
»اصالحات« با انتخاب محمد خاتمی، 
ریاست  سال   ۸ »عدالت محوری« 
و  د،  احمدی نژا محمود  جمهوری 
بنفش  سال های  یی«  عتدال گرا »ا
اخیر بودیم. همه و  همه با شکست 
علی  که  برگی  تنها  و  روبرو شده اند 
این  نجات  برای  کنون  تا  خامنه ای 
کودتای  یک  است،  نکرده  رو  نظام 

سپاهی است.

توپ در زمین مخالفان
سال ۱۳۹۷ وظیفه خطیری را بر 
نظام  مخالفان  سیاسی  سپهر  عهده 
معترض،  مردم  می گذارد.  کنونی 
احتیاج به دیدن نوری خارج از تونل 
جمهوری اسالمی دارند که به اجبار 
از  بخش هایی  گرفته اند.  قرار  آن  در 
طبقه متوسط جامعه کنونی، که در 
از پنجره به تماشای  خیزش دی ماه 
آنچه نشستند که در خیابان ها اتفاق 
می افتاد، در انتظار بدیلی قابل قبول 
بدون  و  هستند،  حاکم  نظام  برای 
اطمینان از این بدیل حاضر به حضور 
سناریویی  که  نیستند  صحنه ای  در 
برای آن نوشته نشده و سرانجام آن 

نامعلوم است.
دمکرات  مخالفان  سیاسی  سپهر 
با  شجاعانه،  حرکتی  با  باید  نظام 
حفظ اختالفات نظری و ایدئولوژیک، 

با عنوان  از آن  بر سر آنچه می توان 
»منافع ملی« نام برد، توافقی را رقم 
بزند که بتواند شرایط را برای تغییر 
و گذار از وضعیت کنونی مهیا سازد. 
و  سیاسی  دوگانه های  بین  انتخاب 
و  رای  صندوق  به  باید  را  اقتصادی 
آرای مردم و در شرایطی واگذار کرد 
که برگزاری انتخابات و همه پرسی با 
حداقل ضمانت های آزادی و سالمت 

امکان پذیر باشد.
دمکرات  مخالفان  که  زمانی  تا 
را  اطمینانی  قابل  نور  نتوانند  نظام 
اسالمی  جمهوری  تونل  انتهای  در 
به لشکر معترضان و ناراضیان که به 
این  دهند،  نشان  درآمده اند  حرکت 
یافت  خواهد  ادامه  تاریکی  در  تونل 
و این نظام با استفاده از هر ترفندی 
که ممکن باشد باز هم چند صباحی 

به عمر خود خواهد افزود.
احمد رأفت

زمستان«  می رود  که  *»برخیز 
مصرع اول غزلی از سعدی است.

بوی عیدیبرخیز که می رود زمستان...
 با طعم تلخ زندان

=بی سابقه است که زمامداران حکومت چنین درباره انفجار جامعه و فروپاشی نظام 
ابراز نگرانی کرده و نسبت به آن هشدار می دهند.

=سپهر سیاسی مخالفان دمکرات نظام باید بر سر آنچه می توان از آن با عنوان »منافع 
ملی« نام برد، توافقی را رقم بزند که بتواند شرایط را برای تغییر و گذار از وضعیت کنونی 

مهیا سازد.

وژیه انهم نوروزوژیه انهم نوروز

احمدبارکیزاده

از سیدمیثم آقاسیدحسینی
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یکی از معدود عکس هایی که تیلرسون و پمپئو  کنار هم شکار دوربین شده اند

دارالترجمه بین المللی فـریـس

زیر نظر و با مسئولیت دکترناصر رحیمی
 ) استاد دانشگاه (

ترجمه رسمی شناسنامه، قباله ازدواج و طالق، مدارک حقوقی، تجاری، 
طبی، تحصیلی و مدارک مربوط به تقاضای پناهندگی

تلفــن:
020-8735  6500 / 020-8222 8884 / 020-8222 8831

فکــس: 7160 020-7760
www.assot.co.uk

Email: assot@aol.com

Suite 611 , Britannia House , 11 Glenthorne Road
Hammersmith , London W6 0LH

دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعداز ظهر

تنش میان بریتانیا و روسیه باال گرفت
=مقامات بریتانیا می گویند 
اطمینان دارند روسیه در ترور 
سرگئی اسکریپال و دخترش 

نقش داشته است.
است 23  گفته  می  =ترزا 
بریتانیا  از  روس  دیپلمات 
اخراج خواهند شد و هیئتی 
در جام  این کشور  از سوی 
جهانی 2018 روسیه حضور 

نخواهد یافت.
=مقامات آمریکا، فرانسه و 
آلمان از بریتانیا حمایت کرده 
با صدور  ناتو  و همه اعضای 
از  خود  پشتیبانی  بیانیه ای 
این کشور را اعالم نموده اند.

=وزیر امور خارجه روسیه 
روسیه  متقابل  اقدام  از  نیز 
ج  خرا ا و  نیا  بریتا علیه 
از  بریتانیایی  دیپلمات های 

این کشور خبر داد.

تنش در روابط روسیه و بریتانیا افزایش 
یافته و مقامات دو کشور تهدید کرده اند 
دیپلمات های یکدیگر را از کشور خود 
از آن  این تنش پس  اخراج می کنند. 
شدت یافت که مقامات بریتانیایی اعالم 
اسکریپال  سرگئی  مسمومیت  کردند 
جاسوس سابق روس و دخترش به دست 
روس ها و به قصد قتل سرگئی اسکریپال 

صورت گرفته است. 
روس تبار  اسکریپال جاسوس  سرگئی 
و دخترش چهارم ماه مارس 2018 در 
شهر سالزبری بریتانیا هنگام صرف غذا 
اعصاب« مسموم  با »گاز  در رستوران 
شدند. مقامات بریتانیا پس از چند روز 
اعالم کردند روسیه یا به طور مستقیم یا 
 به طور غیرمستقیم با مأمور کردن عده ای 
برای انجام این اقدام در مسموم  ساختن 

جاسوس روس تبار نقش داشته است.
برای  مهلتی  بریتانیا  دولت  همچنین 
روسیه تعیین کرد که اگر تا پایان روز 
سه شنبه، 1۳ مارس برابر با 22 اسفند 
درباره نقش روسیه در این ترور توضیح 
ندهد تحریم های سختی علیه روسیه 
اعمال خواهد کرد.ترزا می، نخست وزیر 
انگلیس، روز چهارشنبه، 1۴ مارس برابر 
با 2۳ اسفندماه، با پایان یافتن مهلت 
مجلس  در  روسیه،  برای  شده  تعیین 
عوام بریتانیا اعالم کرد: »پس از تحقیقات 
به طور قطع به این نتیجه رسیدیم که 
روسیه با استفاده از ماده سمی مسئول 
سوء قصد به جان جاسوس سابق روس 
بوده است. در واکنش به این اقدام، لندن 
ظرف هفته آینده 2۳ دیپلمات روس را 
در  خود  روابط  تمامی  و  کرده  اخراج 
سطوح عالی را با مسکو به حالت تعلیق 
اینکه  بر  تاکید  با  درمی آورد.«ترزا می 
هیچ احتمال دیگری بجز دست داشتن 
سرگئی  ساختن  مسموم  در  روسیه 
اسکریپال و دخترش وجود ندارد گفت: 
»پوتین راه اشتباهی در پیش گرفته و 
اقدام او یک عمل خصمانه علیه انگلیس 

و تمام اروپا است.«
مقام  هیچ  گفت  همچنین  می  ترزا 

دولتی یا اعضای خانواده سلطنتی در 
فوتبال  جهانی  جام  افتتاحیه  مراسم 
یا تماشای مسابقات در روسیه حضور 
نخواهند داشت. نخست وزیر انگلستان 
همچنین دعوت از سرگئی الوروف وزیر 
امور خارجه روسیه برای دیدار از بریتانیا 

را هم پس گرفت.
همزمان با موضع گیری ترزا می علیه 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  روسیه، 
متحد به درخواست بریتانیا در جلسه ای 
جاسوس  به  حمله  موضوع  اضطراری 
سابق روس و دخترش در شهر سالزبری 
در جنوب بریتانیا را بررسی کرد. جاناتان 
الن، معاون سفیر بریتانیا در سازمان ملل، 
در سخنانی روسیه را به نقض تعهداتش 
سالح های  منع  کنوانسیون  براساس 
شیمیایی متهم کرد.در مقابل واسیلی 
نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل، 
نیز اتهامات بریتانیا را رد کرد و خواستار 
ارائه شواهد مستند درباره این اتهام شد.

در  متحده  ایاالت  سفیر  هیلی،   نیکی 
سازمان ملل، نخستین متحد بریتانیا 
بود که به حمایت از بریتانیا اعالم موضع 
کرده و از شورای امنیت سازمان ملل 
خواست در این باره واکنش نشان دهد. 
با صدور  سفید  کاخ  هم  بعد  ساعاتی 
بیانیه ای اقدام روسیه را »حمله زشت« 
خطاب کرده و حمایت خود از بریتانیا 

را اعالم نمود.
فرانسه و آلمان نیز با حمایت از بریتانیا 
گفته اند درباره نوع واکنش و اقدامات 
تنبیهی مورد نظر بریتانیا تصمیم گیری 
رئیس  توسک،  دونالد  کرد.  خواهند 
است  گفته  نیز  اروپا،  اتحادیه  شورای 

اگر نخست وزیر بریتانیا درخواست کند، 
این اتحادیه می تواند موضوع روسیه را 
به مسائل مورد بررسی در جلسه بعدی 

این شورا اضافه کند.
که  بیانیه ای  با صدور  هم  ناتو  اعضای 
رسیده  ناتو  عضو  همه 29  امضای  به 
است ضمن اعالم حمایت و پشتیبانی 
همه  خواستند  روسیه  از  بریتانیا،  از 
ترور  درباره  بریتانیا  نظر  ابهامات مورد 
سرگئی اسکریپال و دخترش را روشن 
امور  وزیر  الوروف،  سرگئی  کند.اما 
خارجه روسیه، در گفتگو با خبرگزاری 
»اسپوتنیک« تاکید کرد مسکو در پاسخ 
به اقدام اخیر لندن به زودی دیپلمات های 
بریتانیا را اخراج خواهد کرد.همچنین 
سفارت روسیه در لندن در واکنش به 
اظهارات ترزا می گفته است که هر گونه 
مسئولیت وخیم شدن روابط دو کشور بر 
عهده رهبری سیاسی بریتانیا خواهد بود.

گفتنی است سرگئی اسکریپال، سرهنگ 
بازنشسته اطالعات ارتش روسیه در سال 
2006 به جرم جاسوسی برای انگلیس 
به 1۳ سال زندان محکوم شده بود.او 
متهم بود که هویت تعدادی از ماموران 
مخفی و جاسوسان روسیه در اروپا را 
انگلیس  مخفی  اطالعات  سازمان  به 
)MI6( داده است.او در سال 2010 بعد 
از مبادله جاسوس با انگلیس، وارد این 
کشور شد و از آن زمان در شهر کوچک 
اسکریپال  می کرد.  زندگی  سالزبری 
یک شنبه گذشته، ۴ مارس، بعد از اینکه 
غذا  رستورانی  در  دخترش  همراه  به 
خورده و سپس روی نیمکتی در کنار 
خیابان نشسته بودند، از هوش رفتند.

=رئیس سابق سازمان سیا 
که برای نخستین بار یک زن 
به جای او نشست از مخالفان 
سرسخت جمهوری اسالمی 

و توافق اتمی است.
آمریکا  جمهوری  =رییس 
با  خوبی  همکاری  گفته 
در  اما  داشتیم  تیلرسون 
اختالف  اتمی  توافق  مورد 

داریم.
رکس تیلرسون وزیر خارجه ایاالت 
متحده در حالی که تازه چند ساعتی 
عزل  بود  برگشته  آفریقا  سفر  از  بود 
شد و مایک پمپئو رییس سازمان سیا 

جای او را گرفت.
اختالفات میان تیلرسون و ترامپ از 
نخستین ماه های انتصاب او به عنوان 
که  شد  عمیق  آنقدر  وزیرخارجه 

برکناری او قابل پیش بینی بود.
هایسل  جینا  همچنین  ترامپ 
سیا  سازمان  رییس  عنوان  به  را 
که  است  زنی  اولین  او  کرد.  تعیین 
مدیریت  به  سیا  سازمان  تاریخ  در 
می شود.  تعیین  سازمان  این  برای 
از  هم  هیلی  نیکی  پمپئو،  بجز 
به  تیلرسون  جانشینی  گزینه های 

شمار می رفت.
تیلرسون  برکناری  از  پس  ترامپ 
در جمع خبرنگاران گفت »همکاری 
خوبی با تیلرسون داشته ام اما در مورد 

برخی مسائل از جمله توافق هسته ای 
ایران اختالف نظر داشتیم.«

»من  گفت  همچنین  ترامپ 
فکر  هم  مثل  واقعاَ  تیلرسون  و 
وزیر جدید  پمپئو،  با  اما  نمی کردیم 
مشابهی  فکری  فرآیند  خارجه  امور 

داریم.«
یعنی  مشابه«  فکری  »فرآیند  این 
سرسخت ترین  از  یکی  پمپئو  اینکه 
مخالفان  از  و  اتمی  توافق  مخالفان 
جدی رژیم جمهوری اسالمی است و 
از جمله کسانی است که بارها صریحاً 
جان  و  اوباما  باراک  که  است  گفته 
کری در توافق اتمی بعضی امتیازات 
جمهوری  به  دستی  دو  را  محرمانه 

اسالمی ایران تقدیم کردند.
کالج  فارغ التحصیل  پمپئو،  مایک 
در  و  است  پوینت«  »وست  نظامی 
دانشکده  و  هاروارد  در  حقوق  رشته 

حقوق ویلیامز و کانولی در واشنگتن 
ادامه تحصیل داده است.

بعضی  که  بود  پیش  ماه   چند 
رکس  نوشتند  آمریکایی  رسانه های 
تیلرسون در جایی گفته ترامپ »ابله 
و سبک مغز« است و مدتی بعد ترامپ 
را  »وقتت  کرد  توییت  او  به  خطاب 
نکن!«  تلف  کره شمالی  با  مذاکره  با 
اینها تنها بخشی از اختالفات ترامپ 
و تیلرسون در مسائل مختلف بوده که 
مالقات  است  قرار  اگرچه  شد  علنی 
ترامپ و رهبر کره شمالی در ماه مه 

صورت بگیرد.
اتمی  توافق  درباره  ین  ا  از  پیش 
متحده  ایاالت  جمهوری  رییس 
که  بار  دو  هر  بود که  کرده  یادآوری 
زیر  جمهوری اش  ریاست  آغاز  از  او 
تمدید برجام را امضا کرده با فشارهای 

تیلرسون بوده است.

تیلرسون عزل و پمپئو  وزیر امور خارجه آمریکا شد

وژیه انهم نوروزوژیه انهم نوروز

=با برکناری رکس تیلرسون 
از وزارت خارجه  و قرار گرفتن 
مایک پمپئو مدیر سایق سیا 
دیپلماسی خارجی  در راس 
آمریکا، سرنوشت برجام دچار 

تحول خواهد شد.
آمریکا  جدید  خارجه  وزیر 
یک  در  که  سخنانی  در 
ابراز  واشنگتن  اندیشکده 
جمهوری  خیزش  به  کرد، 
اسالمی ایران برای تسلط بر 
خاورمیانه اشاره کرد و آن را 

خطری جدی خواند.
دونالد ترامپ با تعویض وزیر 
خارجه و انتصاب مایک پمپئو 
به این سمت، گام دیگری در 
جهت یکدست کردن دولت 

برداشت.
خارجه  وزارت  رأس  در  تغییر 
این  آمریکا می تواند در سیاست های 

فرجام برجام در دست مدیر سابق سیا

اسالمی  جمهوری  قبال  در  کشور 
داشته  مالحظه ای  قابل  تاثیر  ایران 
اروپایی  کشور های  تالش های  باشد. 
ترامپ  دونالد  ساختن  متقاعد  برای 
یا  هسته ای  توافق  از  خروج  عدم  بر 
برجام، تا کنون بی نتیجه بوده است.

اردیبهشت ماه آینده، رئیس جمهور 
تعلیق  فرمان  دیگر  بار  باید  آمریکا 
اسالمی  جمهوری  علیه  تحریم ها 
ایران را که هر چهار ماه یک بار تمدید 

تغییر  با  حاال  کند.  امضا  می شود 
آمریکا  خروج  احتمال  خارجه  وزیر 
مایک  است.  یافته  شدت  برجام  از 
از  تیلرسون،  بر خالف رکس  پمپئو، 
مخالف  هسته ای  توافق  این  با  ابتدا 

بوده است.
استاد  آرام حسامی  با  رأفت  احمد 
واشنگتن  در  فلسفه  و  علوم سیاسی 
داده  انجام  زمینه  این  در  گفتگویی 

است.

»برای دیدن ویدئو ، روی عکس کلیک نموده و یا به سایت کیهان لندن مراجعه نمایید.«

ویدئو

شهرک های شرق دمشق که اکثر آنها زیر بمباران سنگین هوایی نابود شده اند

ادعا  سوریه  و  =روسیه 
ر  عبو ی  ا بر می کنند 
امن  گذرگاه  غیرنظامیان 
اما  کردند  ایجاد  انسانی 
از  می ترسند  غیرنظامیان 
آن عبور کنند چون نگرانند 

گیر نیروهای اسد بیفتند.
= گزارش ها حاکی است که 
تسلیحات  از  سوریه  ارتش 
فسفر  به  آلوده  شیمیایی 

استفاده کرده است.
ز  ا فارس  =خبرگزاری 
حمالت هوایی اخیر به عنوان 
یک موفقیت یاد کرده بدون 
اینکه درباره آمار باالی تلفات 

و تخریب چیزی بنویسد.
 در حمالت هوایی مرگبار نیروهای 
دولتی بشار اسد علیه غیرنظامیان در 
مرکز شهر دوما در غوطه شرقی  ۴2 

نفر کشته و ده ها نفر زخمی شدند.
به گزارش پایگاه خبری الجزیره به 
روز  دوما  در  رسانه ای  فعالین  از  نقل 
اسفند(،   20( مارس   11 یکشنبه، 
شهرهای  سوریه  ارتش  جنگنده های 
سراسر غوطه را بمباران کردند و این 

حمالت همچنان ادامه دارد.
 ۴00 حدود  می گوید  ملل  سازمان 
منطقه  این  در  غیرنظامی  هزار 
نیروهای  پیشروی  شده اند.  محاصره 
بخش  سه  به  را   منطقه  این  دولتی 

تقسیم کرده است.
یک گروه ناظر بر جنگ سوریه گفته 
که تعداد قربانیان غیرنظامی از 1100 
نوشته  الجزیره  است.  عبور کرده  نفر 
تا کنون 22۷ کودک و 1۴۵ زن در 

بین کشته ها بودند و حدود ۴۳80 نفر 
نیز  آمریکا  دفاع  شده اند.وزیر  زخمی 
در عمان نسبت به استفاده دمشق از 
داد.  هشدار  غوطه  در  سمی  گازهای 
دولت بشار اسد استفاده از تسلیحات 
سازمان  است.  کرده  رد  را  شیمیایی 
مستقر  سوریه  بشر  حقوق  دیده بان 
در لندن اعالم کرده در این حمالت 
از گاز فسفر هم استفاده شده است. 
تیم های پزشکی هم تایید کردند که 
آثار گازهای شیمیایی در بدن کشته ها 

و زخمی ها مشاهده شده است.
 2۴ ملل،  سازمان  امنیت  شورای 
روزه  آتش بس ۳0  اسفند(   ۵( فوریه 
کرد  تصویب  به  را  شرقی  غوطه  در 
به  اجرا  را  آن  دمشق  و  مسکو  اما 
نگذاشتند و در مقابل روسیه آتش بس 
روزانه برای ایجاد »گذرگاه انسانی« و 
زخمی شدگان  و  غیرنظامیان  خروج 
جمهوری  کرد.  اعالم  را  منطقه  از 
اسالمی هم رسماً اعالم کرد آتش بس 
شامل غوطه شرقی نمی شود چون به 
پایگاه  آخرین  ایران،  حکومت  ادعای 

تروریست های جبهه النصره است.

سخنگوی  زوالتوخین  والدیمیر 
دفاع  وزارت  به  وابسته  روسی  مرکز 
»این  گفته  خبرنگاران  به  روسیه 
مرکز به همراه ارتش سوریه در حال 
برگزاری مذاکراتی با اعضای گروه های 
شرایطی  تا  است  غیرقانونی  مسلح 
منطقه  از  غیرنظامیان  که  مهیا شود 
درگیری خارج شوند. گروه های مسلح 
در حال بررسی موضوع اجازه خروج 
در  منطقه  از  سوری  شهروند  صدها 
ازای تضمین خروج خودشان به همراه 

خانواده هایشان هستند.«
این  از  کسی  کنون  تا  حال   این  با 
نگران  چون  نکرده  عبور  گذرگاه ها 
تحت  اسد  دولت  توسط  که  هستند 

تعقیب و مجازات قرار بگیرند.
از  حمایت  در  فارس  خبرگزاری 
حمالت بشار اسد در گزارشی نوشته 
را  غوطه  شده  موفق  سوریه  ارتش 
دوما  محاصره  حلقه  و  کند  قیچی 
خبرگزاری  این  است.  شده  کامل 
وابسته به سپاه پاسداران در مورد آمار 
باالی تلفات و خرابی ها سکوت کرده 

است.

1100 کشته در حمالت نیروی های بشار اسد به غوطه شرقی:
 ده ها غیرنظامی با بمب های فسفری مسموم شدند

به  بهداشتی  و  موادغذایی  انتقال  و  امدادرسانی  برای  که  کامیون هایی  و  است  زیاد  بمباران   و  شدت حمالت 
غوطه  شرقی عازم شده اند بارها در راه متوقف شده و امدادرسانی به کندی صورت می گیرد
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=معاونان محمدجواد ظریف 
امنیت  کمیسیون  اعضای  و 
ملی در پایان جلسه فوق العاده 
وضعیت  درباره ی  مجلس  در 
صورت  در  اسالمی  جمهوری 
احتمال خروج آمریکا از برجام 
به این نتیجه رسیدند که باید 
به  اتکا  با  شمالی  »کره  مانند 
قدرت موشکی وارد مذاکره با 

آمریکا شد«.
از  تعدادی  این جلسه  در   =
اعضا به این نتیجه رسیدند که 
صورت  در  اسالمی  جمهوری 
خروج آمریکا از برجام بیشتر 
به شرقی ها یعنی چین و روسیه 
گفتند  هم  گروهی  ببرد؛  پناه 
همسایه  ها  سراغ  است  بهتر 
به  همگی  نهایت  در  برویم؛ 
شرق  که  رسیدند  نتیجه  این 
سنگر  »در  هم  همسایه ها  و 

آمریکا« هستند.
روز  یک  اسفند،   23 چهارشنبه، 
تیلرسون  رکس  برکناری  از  بعد 
از وزارت خارجه آمریکا و انتصاب 
رییس سازمان سیا  پمپئو  مایک 
به عنوان جانشین وی، کمیسیون 
امنیت ملی مجلس شورای اسالمی 
و  کرد  برگزار  فوق العاده  جلسه 
عراقچی و انصاری، معاونان سیاسی 
و اقتصادی وزارت خارجه در این 

جلسه شرکت کردند.
جزییات این نشست رسانه ای نشده 
و فقط از گوشه و کنار خبرهایی 
به بیرون درز کرده که تا چه اندازه 
جمهوری اسالمی از احتمال خروج 
آمریکا از توافق اتمی نگران است. 
سیدحسین  آنچه  اساس  بر  اما 
نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی گفت نیز قابل حدس 
به  نسبت  چقدر  اوضاع  که  است 

گذشته متفاوت شده است.
رییس  بروجردی  لدین  عالء ا
مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون 
ابتدای جلسه شروع به سخنرانی 
او  کرده و خالصه ی صحبت های 
باید  به شرق  »نگاه  بوده که  این 
سیاست  در  را  خودش  جایگاه 
خارجی به نحو احسن پیدا کند.«

عراقچی  عباس  به  نوبت  بعد 
گفته  صریحاً  نیز  او  و  رسیده 
اروپاییان  بین  آمدهای  و  »رفت 
و آمریکایی ها وجود داشته و دارد 
و به ویژه سه کشور اروپایی حاضر 
ترامپ  می کنند  تالش  برجام  در 
و آمریکا در برجام بماند و برجام 
حفظ شود، اما هنوز نتیجه بخش 

نبوده است.«
جمهوری  خارجه  وزیر  معاون 
اسالمی توضیح داده »شرط اصلی 
ترامپ برای ماندن در برجام حل 
مسئله موشکی ایران و بازدید از 
ما  برای  ولی  است  نظامی  اماکن 
خط قرمز بود و اجازه هم ندادیم.«

وی با این توضیحات تاکید کرده 
چالش اصلی »برجام و نحوه تعامل 
غربی هاست که چند سناریو در این 
خصوص داریم که محتمل ترین آن 
خروج آمریکا از برجام است.« او 
گفته در صورت وقوع این سناریو 
یک راه »ادامه برجام بدون آمریکا« 
و یک راه »خروج ایران از برجام« 

است.
آمریکا تحت هر شرایطی فشار 

می  آورد
جمهوری اسالمی به اروپایی ها پیام 
داده اگر نتوانند آمریکا را در برجام 
برجام  از  هم  ایران  کنند،  حفظ 
خارج می شود و رهبران اروپا باید 
منهای  اقتصاد  آمادگی  همیشه 

برجام را داشته باشند.
گفته  جلسه  ادامه ی  در  عراقچی 

شود،  هم حفظ  برجام  اگر  حتی 
آمریکایی ها به دنبال »محدودسازی 
و مقابله با ایران« هستند و »حتی 
اگر با اروپایی ها هم بدون آمریکا 
ادامه دهیم، کار سخت  را  برجام 
خواهد بود، چرا که آمریکا فشارهای 

بیشتری می آورد.«
عراقچی اشاره کرده که »ما منافع 
فراوانی از برجام بردیم، اما منافع 
کامل نبردیم« و بروجردی رییس 
کمیسیون نیز گفته »نباید به هیچ 
اقدام  و  کرد  فرصت سوزی  وجه 

به موقع تأثیرگذار است.«
و  همسایگان  و  و شرق  غرب 
در  و کوچک  بزرگ  بانک های 

یک سنگرند
پس از مقدمه  ای که بروجردی و 
برجام  مورد وضعیت  در  عراقچی 
گفتند و  به قول معروف آب پاکی 
کمیسیون  اعضای  دست  روی  را 
احتمال  که  ریختند  ملی  امنیت 
خروج ترامپ از برجام زیاد است 
و اگر هم آمریکا اگر خارج نشود 
شرایط  که  می آورد  فشار  آ نقدر 
شروع  سایرین  می شود،  سخت تر 
در  که  دادن  پیشنهاد  به  کردند 

چنین شرایطی چه باید کرد.
وزارت  اقتصادی  معاون  انصاری 
خارجه پیشنهاد داده که »ما 15 
همسایه داریم و باید بخش اصلی 
فعالیت های خود را بر همسایگان 

خود متمرکز کنیم.«
همچنین تاکید کرده »محرومیت ها 
در  اقتصادی  محدودیت های  و 
داخل و خارج باید در برنامه رفع 

موانع قرار گیرد.«
در ادامه اعضا به این نتیجه رسیدند 
که شرایط برجام به نحوی است که 
اقتصادی  حوزه  در  کشورها  همه 
اعم از غرب و شرق و همسایگان 
حتی آنها که عالقمند به همکاری 
با ایران هستند برای ادامه همکاری 
تردید دارند و »نگاه شان حداقلی 

است.«
مشکل  که  داد  توضیح  انصاری 
اصلی جمهوری اسالمی در روابط 
اقتصادی »بانک های بزرگ هستند 
که همه در یک سنگرند و از طرف 
سنگین  ضربه های  آمریکایی ها 
خورده اند، لذا ما معتقدیم اولویت 
و  باشند  همسایگان  باید  نخست 
در مرحله بعدی، کشورهای قابل 
قرار  همسایگان  از  پس  دسترس 

بگیرند.«
معاون اقتصادی وزارت خارجه در 
تنفس جمهوری  مورد کانال های 
به  برجام  مرگ  از  بعد  اسالمی 
»خطوط اعتباری بعضی کشورهای 
در  »بانک ها  برخی  و  اروپایی« 
اروپای غربی و شرقی« اشاره کرده 
کریمی   اما  است  مثبت  گفته  و 
عضو  نمایندگان  از  یکی  قدوسی 
کمیسیون امنیت ملی گفته  حتی 
»اروپایی ها در تحریم علیه ایران با 
اینکه  ولو  هستند،  همراه  آمریکا 
برجام باشد یا نباشد و فرانسه در 

»کره شمالی شدن«: سناریوی پایانی جلسه 
فوق العاده تیم ظریف با امنیتی ها

موضوع موشکی اگر از آمریکایی ها 
تندتر نباشد، کمتر نیست و سایر 
ایران  به  هم  اروپایی  کشورهای 
با  را  فشار می آورند که مشکلش 

فرانسه حل کند.«
هادی شوشتری دیگر نماینده عضو 
را  پاکی  آب  هم  کمیسیون  این 
روی دست انصاری ریخته و گفته 
همسایگان  روی  کردن  حساب 
مفید است اما »سیستم های ُخرد 
منطقه ای هم منفصل از سیستم 
کالن در عرصه بین الملل نیستند.«

خالصه، همه آنچه در این نشست 
در  آنچه  طرف،  یک  شد  مطرح 
پایان نتیجه گیری شد یک طرف!

آزمایش موشک دوربرد بالستیک 
قدر کوه های البرز؛ 9 مارس 2۰16

موشک، سناریوی پایانی
جلسه  این  انتهایی  دقایق  در 
محمدمهدی برومندی نایب رییس 
کمیسیون امنیت ملی به تأثیرات 
بر  شمالی  کره  با  آمریکا  رابطه 
غرب  با  اسالمی  روابط جمهوری 
اینکه  می گوید  و  می کند  اشاره 
کره شمالی حاضر شده با آمریکا 
مذاکره کند غربی ها را متوقع کرده 
که جمهوری اسالمی را هم پای 
انگار  او  البته  بکشانند.  مذاکره 
فراموش کرده است که پیشینیه ی 
 2۰۰3 سال  به  اتمی  مذاکرات 
سیاست  به  ربطی  و  برمی گردد 
فعلی کره شمالی ندارد. آنچه در 
اسالمی  جمهوری  به  زمینه  این 
در  که  است  این  مربوط می شود 
صورت عادی شدن مناسبات کره 
شمالی با آمریکا، رژیم ایران بیش 

از پیش تنها و منزوی می شود.
ظریف  معاون  عراقچی  سرانجام 
خطاب به اعضای جلسه می گوید 
سیاستگزاری  چارچوب  در  »ما 
نظام حرکت می کنیم« و در شرایط 
حساس وضعیت را کارشناسانه و 
دقیق به رهبر جمهوری اسالمی 
علی خامنه ای »منعکس می کنیم« 
»کره  کرده  تاکید  هم  پایان  در 
موشکی  قدرت  به  اتکا  با  شمالی 
خود وارد مذاکرات با آمریکا شد.«

شاخص  چهره های  آنکه  نتیجه   
تیم مذاکره کننده اتمی جمهوری 
اسالمی معتقدند باید به »قدرت 
موشکی« تبدیل شد و هیچ راهی 
نمانده  اسالمی  جمهوری  برای 
و  موشکی«  قدرت  به  »اتکا  جز 
»وارد  بعد  و  شدن  کره شمالی 
نکته ی  شد«!  آمریکا  با  مذاکرات 
مهمی که رهبری جمهوری اسالمی 
و سیاستگزاران آن و »کمیسیون 
نمی خواهند  ملی« اش  منیت  ا
سوی  آن  معلوم  قرار  از  ببینند 
ماجراست: کره شمالی نه با »اتکا 
به قدرت موشکی« بلکه با اتکا بر 
این واقعیت که چنین سیاست های 
ماجراجویانه ای هیچ آخر و عاقبتی 
ندارد وارد مذاکره با آمریکا می شود 
تا از روابط و مناسبات عادی با این 

کشور سود ببرد.

علی خامنه ای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان

هفت تیر کشی »آقا« با خشاب خالی و ُکالهی که 
دیگر پشم ندارد

کمتر  در  خامنه ای  =علی 
از  آنکه  از  پس  ماه  یک  از 
کرد  عذرخواهی  بی عدالتی 
گفته از مشکالت معیشتی هم 

خبر دارد.
=در سند چشم انداز توسعه 
جمهوری اسالمی در افق 1404 
آمده که ایران باید در اقتصاد 
جنوب غرب آسیا اول باشد و 
مردم در رفاه، امنیت، عدالت و 

بدون فقر زندگی کنند!
با  اسالمی  جمهوری  چرا   -
عنوان  به  خامنه  ای  رهبری 
»ولی مطلقه فقیه« به این روز 

افتاده؟
صبح  اسالمی  جمهوری  رهبر 
پنج شنبه، 2۴ اسفند، در دیدار با 
رییس و اعضای مجلس خبرگان 
گفته از مشکالت معیشتی و دیگر 
اما  داریم،  اطالع  مردم  مشکالت 
معتقدیم هیچ مشکل حل نشدنی 

در کشور وجود ندارد.
ه  د کر کید  تا ی  منه ا خا علی 
در  آینده  روز  چند  در  »انشاءاهلل 
این زمینه ها با مردم صحبت خواهم 
با  بود  قرار  مشکالت  اگر  کرد.« 
صحبت خامنه ای و دیگر زمامداران 
جزو  می بایست  ایران  شود،   حل 
کشورهایی باشد که اصال  مشکلی 
کشوری  هیچ  در  زیرا  ندارند 
حاکمان اینقدر حرافی نمی کنند 
و وعده های سر خرمن نمی دهند!

از  کرد  ادعا  حالی  در  خامنه ای 
گرفتاری های اقتصادی و معیشتی 
مردم آگاه است که کمتر از یک ماه 
پیش روز 29 بهمن در واکنش به 
اعتراضات سراسری مردم در بیش 
از 1۰۰ شهر ایران گفت »اعتراف 
مشکل  عدالت  در  که  می کنیم 
می کنیم.«  عذرخواهی  و  داریم 
خامنه ای ادعا کرد مردم گالیه دارند 

اما پشت انقالب مانده اند.
از  خامنه ای  که  سخنرانی  آن  از 

تا  کرد  عذرخواهی  بی عدالتی ها 
اعتراف به مشکالت معیشتی مردم 
25 روز فاصله است و در این مدت 
او سه بار از زوایای مختلف درباره 

این مشکالت حرف زده است.
پیامی  نیز  اسفند  هفتم  دوشنبه 
از علی خامنه ای در خبرگزاری ها 
منتشر شد که اعتراضات کارگری 
را تحریک دشمنان در کارخانه ها 
دانسته و به کارگران هشدار داده 
و  باشند  داشته  »بصیرت«  بود 

»دست دشمن« را رد کنند.
خامنه ای دهم اسفند هم با وزیر 
دیدار  سوریه  مفتی های  و  اوقاف 
کرد و گفت اگر همه ما و عناصر 
قاطع  منطقه  در  مقاومت  جبهه 
غلطی  هیچ  دشمنان  باشیم، 
او بشار اسد را  نمی توانند بکنند. 
یک مبارز بزرگ دانست و بار دیگر 
ادعا کرد اسراییل 25 سال آینده را 

نخواهد دید.
رهبر جمهوری اسالمی 17 اسفند 
نیز به حق اختیار و آزادی  زنان در 
انتخاب پوشش خود تاخت و در 
می گویند  »اینکه  گفت  سخنانی 
خودشان  مردم  داد  اجازه  باید 
خطای  کنند  انتخاب  را  حجاب 
بزرگی است« و با تاکید بر اینکه 
بی حجابی حرام است گفت »نباید 
زیرا  انجام شود  به صورت آشکار 
شارع اسالمی بر حکومت تکلیف 
کرده مانع انجام حرام علنی شود.«

این همه در حالیست که یکی از 
در  ایران  امروز  وضعیت  مسّببان 
همه ی حوزه ها خود خامنه ای است. 
او حتی اگر ادعا کند مسئولیتی در 
هم  اما  ندارد،  وضعیت  این  قبال 
برای بی عدالتی عذرخواهی کرده و 
هم گفته از مشکالت مردم اطالع 
مطلقه  »رهبر  که  آنجا  از  و  دارد 
فقیه« است پس همه مسئولیت ها 

قاعدتا متوجه او می شود.
»رهبر«  عنوان  به  خامنه ای  علی 

جمهوری اسالمی یک ماه فرصت 
»ابزار«  و  »توان«  اگر  که  داشت 
به  رسیدگی  و  عدالت  برقراری 
به  را  آن  دارد  را  مردم  وضعیت 
کار گیرد یا دست کم اعالم کند؛ 
می توانست همان طور که در مقابله 
صراحت  به  اختیاری  پوشش  با 
گفت حکومت تکلیف دارد مقابل 
»حرام علنی« بایستد، می توانست 
تکلیف کند که تمام ارکان نظام در 
مقابل بی عدالتی و فقر بایستند. اما 
او چنین نکرد بلکه قول داده که با 

مردم صحبت کند!
خامنه ای  که  است  این  واقعیت 
برای  قهری  ابزار  و  توان  می داند 
با  را  اجباری  حجاب  تحمیل 
و  بسیج  انتظامی،  نیروی  کمک 
بنا  دارد؛  قضایی  دستگاه  و  سپاه 
و  امر  رهبری  جایگاه  از  این  بر 
همچنان  می کند.  تکلیف  و  نهی 
با  اسد  بشار  از  حمایت  در  که 
کمک سپاه قدس در سوریه اهرم 
»دشمن  می گوید  و  دارد  زور 
بکند«. ند  نمی توا غلطی  هیچ 

مشکالت  حل  از  عاجز  وقتی  اما 
برقراری عدالت است  و  معیشتی 
زبان اش کوتاه می شود و تغییر لحن 
حاکم  جایگاه  از  دیگر  و  می دهد 
حرف نمی زند و خاضعانه از افعال 
»مردم  می کند:  استفاده  جمع 
داریم«،  »اعتقاد  دارند«،  گالیه  
»مشکل  می کنیم«،  عتراف  »ا
می کنیم«.  »عذرخواهی  داریم«، 
این نشان می دهد که »ولی مطلقه 
فقیه« هیچ ابزار و امکان و توانی 
در مقابله با مشکالت اقتصادی و 
دلیل  همین  به  ندارد.  اجتماعی 
می خواهد هفته آینده در این باره 

موعظه کند!
خامنه ای در برابر اعتراضات کارگری 
از آنها می خواهد »بصیرت« داشته 

باشند و ...

پی نوشت یا همان پ.ن. معروف، سری جدید گزارش های کوتاه و ویدیویی کیهان لندن است که زوایای دیگری از متن 
و رویداد ها را به نمایش می گذارد. این بار: در حکومت گل و بلبل و نوادگان آدم ابوالبشر

پی  نوشت؛  در حکومت گل و بلبل و نوادگان آدم ابوالبشر

ویدئو

در اینجا اهمیت پی نوشت بیش از متن است

ظریف و عراقچی در وین خوشحال از  توافق اتمی در ژوییه ۲015

وژیه انهم نوروزوژیه انهم نوروز

ادامه در صفحه ۲3
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که  ایشاال  عبدی:  =اکبر 
نکند،  دعوا  ما  با  ایشون 
نگوید که چرا آمدی سینما 
افتتاح کنی؟ یا اصال مشهد 

سینما حرومه!
اولین  =پردیس گلشن در 
روز فعالیت خود پلمپ شد.

آیت اهلل  با  عبدی  اکبر  شوخی 
مشهد  جمعه  امام  علم الهدی  احمد 
مجموعه  یک  افتتاح  مراسم  در 
از  این سینما  پلمپ  باعث  سینمایی 
سوی نیروی انتظامی شد. پلمپ این 

سینما تا ظهر امروز ادامه داشت.
شوخی اکبر عبدی با آیت اهلل احمد 
در  مشهد  جمعه  امام  علم الهدی 
سینمایی  پردیس  افتتاحیه  مراسم 
بلوار  گلشن در برج آرمیتاژ واقع در 
پلمپ  به  منجر  مشهد،  تیر  هفت 
روز  اولین  در  مجموعه  این  شدن 

فعالیت اش شد.
سینمای  کمدین  عبدی  اکبر 
ایران در بخشی از سخنرانی خود با 
کنسرت ها  لغو  و  علم الهدی  آیت اهلل 
خراسان  استان  در  وی  دستور  به 
»امام  نام  بار  او که هر  شوخی کرد. 
می آورد  را  »علم الهدی«  و  جمعه« 
جمعیت می زد زیر خنده، گفت: »از 
این طریق به استاندار عزیز خراسان، 
امام جمعه عزیز خراسان عرض ادب 
خنده  نه  حضار(  )خنده  می کنیم 
دعوا  ما  با  ایشون  که  ایشاال  ندارد! 
سینما  آمدی  چرا  که  نگوید  نکند، 

پلمپ یک سینما در مشهد پس از شوخی
 اکبر عبدی با آیت اهلل علم الهدی

سینما  مشهد  اصال  یا  کنی؟  افتتاح 
حرومه! )خنده و تشویق حضار(خدا 
کنه ما رو به بزرگی خودش ببخشد و 
پارتی ما هم ایشاال دامادشون باشد.«

نیروی  اما  مراسم  این  پایان  در 
را  سینمایی  پردیس  و  آمد  انتظامی 
پلمپ کرد که تا امروز ظهر نیز این 

پلمپ ادامه داشته است.
اجرای موسیقی توسط  به  با توجه 
شریعت زاده  حریر  و  عقیلی  ساالر 
مشخص  مراسم،  این  در  همسرش 
نیست دلیل اصلی این پلمپ، آن هم 
مجموعه  این  فعالیت  روز  اولین  در 

سینمایی چه بوده است.
خراسان  استان  در  کنسرت ها  لغو 
چند  علم الهدی  آیت اهلل  دستور  به 
عادی  رویه  یک  به  که  است  سالی  
فرزاد  کنسرت  تازگی  به  شده.  بدل 

این  در  نیز  ساکت  کیوان  و  فرزین 
استان لغو شد.

در مراسمی که اکبر عبدی در آن 
پرداخت،  علم الهدی  با  شوخی  به 
امنیتی،  معاون  حسینی  جواد 
خراسان  استاندار  اجتماعی  سیاسی، 
مدیرکل  حسینی  کمال  رضوی، 
فرهنگی  و  اجتماعی  امور  دفتر 
سعید  رضوی،  خراسان  استانداری 
و  فرهنگ  اداره  مدیرکل  سرابی 
از  ارشاد اسالمی خراسان  و جمعی 

سینماگران حضور داشتند.
امر و نهی ها و حرف های علم الهدی 
این اواخر به یکی از مضامین جوک 
از  و خنده مردم تبدیل شده است.  
سوفیا  درباره  نظرش  اظهار  جمله 
ما  جامعه  در  امروز  گفت  که  لورن 
سوفیا لورن الگوست و نه فاطمه زهرا!

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

»برای دیدن ویدئو ، روی عکس کلیک نموده و یا به سایت کیهان لندن مراجعه نمایید.«

آوازهتک مضراب            !

بود  چهارشنبه سوری  عاشق  ثمین، 
برای  بسیاری  سرودهای  ترانه-  و 
نوروزی  دیگر  روزهای  و  روز  این 
که  بود  گفته  خودش  بود.  آفریده 
چهارشنبه سوری  در  می خواست 
در  شد.  نیز  چنین  و  برود  دنیا  از 
از   1۳86 سال  سوری  چهارشنبه 

دنیا رفت.
معروف  آهنگساز  باغچه بان  ثمین 
ایرانی که اینک در سالگرد درگذشت 
پیشروان  از  یکی  ایستاده ایم  او 
موسیقی ایران بود. در تبریز متولد 
شده و در شیراز و تهران بزرگ شده 
بود. پدرش جبار باغچه بان نخستین 
نهاده  بنیان  را  الل ها  کرو  مدرسه 
بود و پسر برای کمک به پدر نقش 
اولین  می کرد.  بازی  را  اطفال  بدل 
به  شاید  موسیقی  با  ثمین  آشنایی 
همین شکل مقدماتی در مدرسه کر 
و الل ها شکل گرفت. پدر واژه ها را 

با گوش پسر آزمایش می کرد.
با  شد  بزرگتر  که  وقتی  ثمین 
با  پدر  آشنایی  از  بهره گیری 
در  ایرانی  آهنگساز  محمود،  پرویز 
هنرستان عالی موسیقی نام نوشت. 
که  کردند  انتخاب  ساز  یک  برایش 
َ»اُبوآ« یکی  قواره اش نمی خورد.  به 
است  بادی  از مشکل ترین سازهای 
میسر  آسانی  به  فراگیری اش  و 
کرد  آغاز  اُبوآ  با  را  کار  او  نیست. 
به  کوشید  نبود،  راضی  چون  ولی 
و  برود  محمود  آهنگسازی  کالس 
ادامه دهد. در این  تحصیل را آنجا 
حیص و بیص هنرستان چند بورس 
تحصیلی در ترکیه را بین هنرجویان 
یکی  برنده  ثمین  می کرد.  تقسیم 
در  آهنگسازی  شد:  بورس ها  از 

کنسرواتوار آنکارا در ترکیه.
همسر  با  زندگی  از  دوره  این  در 
آینده خود آشنا شد و پس از پایان 
بازگشت.  ایران  به  همو  با  تحصیل 
و  آهنگسازی  رشته  در  خودش 
در  آواز  و  پیانو  رشته  در  همسرش 

هنرستان مشغول کار شدند.
ثمین عالوه بر آهنگسازی به تنظیم 
عالقمند  سخت  بومی  آهنگ های 
بود و برای جمع آوری این آهنگ ها 
چند سفر به اقصا نقاط ایران داشت 
را  آهنگ ها  از  زیادی  مقادیر  و 
گردآوری کرد و دستمایه خالقیت 

خود قرار داد.
گشایش تاالر رودکی بزرگترین تاالر 
برای ثمین و  موجود در خاورمیانه 
بود  مغتنمی  بسیار  فرصت  دیگران 
نیز  را  صحنه ای  موسیقی  خلق  تا 
تجربه کنند. نخستین اثر صحنه ای 
او »زال و رودابه« در مراسم گشایش 

تاالر به روی صحنه آمد. از آن پس 
نیز قطعات کوچک صحنه ای ساخت 

که معروف ترین آنها »درخت سرو« 
است. درخت سرو فضای جنگلی را 
توصیف می کند که درخت هایش را 
برای سوزاندن به شهر می برند. یک 
درخت  جان مایه ی  محلی  بیتی  دو 

سرو است:

درخت سرو بودم کنج بیشه
تراشیدند مرا با ضرب تیشه
تراشیدند مرا قلیون بسازند

که آتیش بر سرم باشه همیشه

باغچه بان  اِولین  جمعی  آواز  گروه 
ثمین  از درخت سرو  اجرای خوبی 

به دست داده است.
برگزاری جشن های دو هزار و پانصد 
موسیقیدانان  که  شاهنشاهی  ساله 
بود،  گرفته  کار  به  را  ایران  پیشرو 
تا  ثمین  برای  بود  خوبی  موقعیت 
کند.  عرضه  را  خود  خالقیت های 
ایرانی  اقوام  همه  جشنواره  این  در 
با موسیقی خود نمایندگی داشتند. 
موسیقی یکی از این نمایندگی ها را 

ثمین باغچه بان فراهم آورد.
اسالمی  جمهوری  شدن  پا  بر  با 
آهنگسازانی  جمله  از  نیز  ثمین 
نمی آمد.  حکومت  کار   به  که  بود 
مدتی ماند و طاقت نیاورد و رهسپار 
استانبول شد. ما در سفری به ترکیه 
از سوی بی بی سی با ثمین دیدار 
هنوز  نشستیم.  گفتگو  به  و  کردیم 
او  در  بکر خالقیت  نکته های  همان 
بود. در پایان دیدار ثمین متن برخی 
ما  اختیار  را در  آفریده های خود  از 
گذاشت تا آنها را در رسانه ها معرفی 
کنیم. در میان این آفریده ها سرود- 
دشت«  »ستاره  نام  به  بود  ترانه ای 
که متاسفانه تا امروز فرصت انتشار 
اینجا  در  ما  است.  نشده  پیدا  آن 
و  بکنیم  مافات  جبران  می خواهیم 

تکه هایی از »ستاره دشت« را به نقل 
بیاوریم. »ستاره دشت« را ثمین در 

مورد فتح خرمشهر در جنگ ایران 
را  آن  آهنگ  و  بود  سروده  عراق  و 
برای گروه های آواز جمعی، کودکان 
و بزرگساالن تنظیم کرده بود. همراه 
بود  مفصلی  نامه  ترانه- سرود  متن 
را  قطعه  درباره  الزم  توضیحات  که 

بیان می کرد.
»در آن روزهایی که غرش توپ ها 
از  را  خواب  جنگی  هواپیماهای  و 
و  باغ ها  از  را  گل  رنگ  مژگان ها، 
رمانده  آشیان هاشان  از  را  پرنده ها 
با روشنایی و شادی  بود، خودم را 
آن  بر  و  دیدم،  بیگانه  سرود  آن 
ساختمان  در  تغییراتی  با  شدم 
از  چیزی  بزرگساالن،  ُکِر  ملودیِک 
بپاشم،  آن  بر  را  روزها  آن  تاریکی 
به  ساختم  نو  شعری  آن  برای  و 
باشد  یادی  تا  دشت«  »ستاره  نام 
و  شهرها  آن  همه  و  روزها  آن  از 
روستاهای مرزی و همه آنهایی که 
خود  گرامی  جان های  از  بی دریغ 
پَشنگی  و  جرعه  نه  اما  گذشتند، 
پنجه ای  و  پاره سنگ  نه  و  آب،  از 
به  را  اهورایی  سرزمین  خاِک  از 

وانگذاشتند.« اهریمن 
با گرامی داشت یاد ثمین باغچه بان 
و همسرش اِولین که اجرای آثار او 
از سرآغاز  تکه ای  داشت  برعهده  را 
یاد  به  که  را  دشت«  »ستاره 
به  ساخته   1۳62 سال  خرمشهر 

نقل می آوریم:

ستاره، ستاره دشت، دشت ستاره
رو خونه و دیوارش آتیش می باره

کم شد از باغش رنگ گل سرخ
تو آسمون پیدا نیست ابر و ستاره

خانه و دیوار را از نو می سازیم
درخت و ُگلش را از نو می کاریم

می بافیم پرچم سه رنگش را از نو
رنگ گل را به باغش از نو میاریم.

دشتیپرازستاره؛اثرمنتشرنشدهایازثمینباغچهبان

ثمین و همسرش اِولین باغچه بان

فیلمساز  از 2۴0  منتشر کرده، بیش 
روحانی  حسن  به  نامه ای  در  ایرانی 
نسبت به برخورد خشونت آمیز با زنان 
اعتراض  اجباری  حجاب  معترضان  و 
کردند.در این نامه با اشاره به تدوین 
دولت  در  شهروندی  حقوق  منشور 
از  بهار  »یک  است:  آمده  روحانی 
انتشار متن منشور حقوق شهروندی 
و تأکید شخص شما بر ترویج، آموزش 
حداقل  و  گذشته  آن  مفاد  رعایت  و 
انتظار ما سعه صدر در برابر اعتراضات 
هر  ما  آنچه  متأسفانه  است.  مدنی 
و  فرهنگی  اجتماعی،  عرصه  در  روز 
اقتصادی تجربه می کنیم، فرسنگ ها 

با وعده های شما فاصله دارند.«
این فیلمسازان »رفتار خشونت آمیز 
با زنانی که به صورت مسالمت آمیز به 
قانون حجاب اجباری اعتراض کردند، 
دستگیری و توهین به زنانی که پشت 
ماندند،  استادیوم  بلند  دیوارهای 
از  زنان  خروج  تبعیض آمیز  قوانین 
زنان«  اشتغال  نابرابر  شرایط  کشور، 
را نامتناسب با حقوق شهروندی زنان 
آنها  کرامت انسانی«  »ضایع کننده  و 
با  نامه  این  دیگر  بخش  دانستند.در 

به حسن  فیلمساز  از ۲۴۰  بیش  نامه  سرگشاده  
روحانی: گفتید »سرهنگ نیستم، حقوقدانم«!

بار  می خواهیم  شما  =»از 
دیگر منشور حقوق شهروندی 
را ورق بزنید؛ نه فقط به پاس 
رأی و اعتماد ما که به احترام 
کالم  به  پایبندی  و  قانون 
»من  گفتید  که  خودتان 
سرهنگ نیستم، حقوقدانم.«
به  آنیم که  =»ما خواستار 
مسئله،  جای حذف صورت 
منتقدانی  شنونده ی صدای 
باشید که امید به تغییر دارند.«

نامه ای  در  فیلمساز   2۴0 از  بیش 
نسبت  روحانی  حسن  به  انتقادی 
به  زنانی که  با  به رفتار خشونت آمیز 
صورت مسالمت آمیز به قانون حجاب 
اجباری اعتراض کردند، نوشتند. این 
فیلمسازان نوشتند: حوادث چند ماه 
اخیر کشور، واکنش خشونت آمیز در 
مواجهه با آن  و نگرانی ما از چشم انداز 
را  این  از  بیش  سکوِت  مسیر  این 

برایمان دشوار کرده است.
»خوابگرد«  وبسایت  که  آنگونه 

اشاره به تاثیرات این سرکوب ها آمده: 
که  زنانی  خواسته های  سرکوب  »آیا 
همواره نقشی تاثیرگذار و پیش برنده 
در تاریخ این سرزمین داشته اند، جز 
ترویج خشونت، ناامیدی و بی اعتمادی 
بار  به  نتیجه ای  مسئوالن  به  نسبت 
ضمن  فیلمسازان  آورد؟«این  خواهد 
عده ای  پیش  نامه چندی  از  حمایت 
»از شما  نوشتند:  زنان مستندساز  از 
حقوق  منشور  دیگر  بار  می خواهیم 
به  فقط  نه  بزنید؛  ورق  را  شهروندی 
احترام  به  ما که  اعتماد  و  رأی  پاس 
خودتان  کالم  به  پایبندی  و  قانون 
نیستم،  سرهنگ  »من  گفتید  که 
نامه،  این  انتهای  حقوقدانم.«در 
خواستار  »ما  نوشته اند:  فیلمسازان 
آنیم که به جای حذف صورت مسئله، 
شنونده ی صدای منتقدانی باشید که 

امید به تغییر دارند.«
مجید برزگر، مرضیه وفامهر، محمد 
شیروانی، لیال نقدی پری، علی زمانی 
امیر  تیرانی،  امینی  عصمتی، مسعود 
جهان پناه،  محمدرضا  روستا،  توده 
طاها  خدابخش،  عماد  دادفر،  بهمن 

ذاکر از نویسندگان این نامه هستند.

زردِی زمانه را ز جاِن ما بََبر !
سرخِی ترانه های شعله بار را –

روی لحظه های بی قراِر ما بریز !
ای تو یادگاِر روزگاِر دوردست !

در شبی که آتِش خجسته را سالم می کنیم
با پیام روشِن تو با تو! سرخوشیم.

تا ترانه ی تو شادمانه تر، شود
پیِش چشِم چارشنبه ات

)رضا مقصدی(هیمه، هیمه، شعله می کشیم.

هیمه هیمه، شعله می کشیم

انهم نوروز انهم نوروزوژیه  وژیه 

ویدئو

همایون برادرش آنطور که باید فرصت 
استفاده از تجربیات و آموزش های او 

را نداشته است.
ونکوور  در   1۳٧6 سال  در  رایان 
خوانساری  خانم  شده.  متولد  کانادا 
او  دارم  دوست  می گوید  رایان  مادر 
دوست  بایستد،  خودش  پای  روی 
ندارم روی ابرهای پدرش پرواز کند. 
نام فامیل شجریان سنگین وزن است 

و امید داریم رایان خودش باشد.

شجریان دیگری در راه است
رایان شجریان پسر 20 ساله استاد 
محمدرضا شجریان نیز چون همایون 
برده  ارث  به  پدر  از  را  صدای خوش 

است.
او کوچکترین فرزند استاد آواز ایران 
است و در آینده ای نزدیک پا به عرصه 

موسیقی کشور خواهد گذاشت.
بار  نخستین  برای  رایان  صدای 
مجموعه  در  پدرش  آواز  کارگاه  در 
فرهنگی- هنری آسمان شنیده شد. 
این  به  نیز  او  صدای  پخش  نحوه 
هنگامی  پیش  سال ها  که  بود  شکل 
که شجریان پدر تصنیف بهار دلکش 
تار استاد محمدرضا لطفی اجرا  با  را 
می کرد رایان 11 ساله بر روی همان 
بزرگ  شجریان  همراه  صوتی  فایل 

خواند.
اکنون 10 سال از آن روز می گذرد 
و رایان اخیرا قطعاتی را اجرا و ضبط 
به  آنها  ورود  منتظر  باید  که  کرده 
اطرافیان  بود.  ایران  موسیقی  بازار 
برادر،  پدر،  مانند  رایان  می گویند  او 
خواهران و عموهایش صاحب صدایی 
دلیل  به  متاسفانه  اما  است  دلنشین 
مانند  سال ها  این  در  استاد  بیماری 

عالقه  برادرش  و  پدر  مانند  رایان 
زیادی به فوتبال دارد و برای تماشای 
استادیوم  به  عالقه اش  مورد  تیم 

می رود.
پدربزرگ  پرویزخوانساری  شادروان 
صمیمی،  قدیمی،  همکاران  از  رایان 
سخت کوش و بسیار حرفه ای موسسه 
مسئوالن  از  او  بود.  ایران  در  کیهان 
ازنشریات  روز«  »زن  پرتیراژ  مجله 

هفتگی کیهان پیش از انقالب بود.

محمدرضا شجریان و رایان
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دین  امروز  ایراِن  =در 
نه  است،  شیعه  نه  رسمی 
سنی است، نه صوفی است 
و نه هیچی! یعنی یک عده 
جمع شدند یک چاه خالی را 
درست کردند و می گویند از 
این چاه قرار است امام زمان 
خارج شود و بیایید در این 
چاه عریضه بفرستید، یعنی 
و  دین »چاه  پرستی« شده 
است،  »چاه پرستی«  چون 
به خدا و پیغمبر و روز معاد 

اعتقاد ندارند.
لت  و د ر  چقد هر  =
دراویش  باشد  الئیک تر 
آزادتر هستند اما اگر یک 
حکومت ایدئولوژیک باشد 
می شوند  سرکوب  همه 
بقیه  از  بیش  دراویش  و 

سرکوب می شود.
نازنین انصاری - دکتر سیدمصطفی 
مسئول  و  رسمی  نماینده  آزمایش 
فرهنگی  و  معنوی  فعالیت های 
ایران  از  در خارج  گنابادی  دراویش 
در مصاحبه ای با کیهان لندن به طور 
مشروع و جامع به مرور تاریخچه ی 
دراویش  باورهای   و  ارزش ها 
می پردازد و رابطه دراویش گنابادی 
را با مراکز قدرت از دوره قاجار تا به 

امروز توضیح می دهد.
با  دراویش   اساسی  =تفاوت 

مکتب فقها چیست؟
مکتب  پیرو  دراویش  کلی  -بطور 
هستند  اسالمی  عرفان  و  تصوف 
ولی از نظر دراویش آبشخور تصوف 
مجید  قرآن  خود  اسالمی  عرفان  و 
است و مسلما پیش از تقسیم شدن 
است.  بوده  و سنی  به شیعه  اسالم 
عمل  قرآن  به  گنابادی  دراویش 
می کنند. اما آموزش های قرآن مجید 
نه با برداشت های مبتنی به روایات 
قرآن  آموزش های  بلکه  خرافات  و 
مجید با استنباط از خرد، خردورزی، 

خردگرایی و خردمندی است.
به این ترتیب از اول تفاوت اساسی 
از  صوفیان  مشرب  و  مکتب  میان 
اسالم با مکتب و مشرب فقها از اسالم 
وجود داشته است چون تکیه فقها بر 
روایات و حرف هایی است که اختراع 
شده و به امام و پیغمبر بسته شده 
مراجعه  قرآن  به  صوفیان  اما  است. 
به  است.  مهم  نکته  این  می کنند؛ 
را  خودشان  صوفیان  دلیل  همین 
نمی کنند  تلقی  اسالم  از  شاخه ای 
بلکه آنها خودشان را »خود اسالم« به 
شمار می آورند یعنی سعی می کنند 
را  قرآن  آموزش های  و  قرآن  خود 
در قول و فعل و عمل به کار ببندند.

ایران  در  آنچه  با  تفاوتشان  اما 
امروز  ایراِن  در  چیست؟   می گذرد 
دین رسمی نه شیعه است، نه سنی 
هیچی!  نه  و  است  نه صوفی  است، 
یعنی یک عده جمع شدند یک چاه 
خالی را درست کردند و می گویند از 
این چاه قرار است امام زمان خارج 
عریضه  چاه  این  در  بیایید  و  شود 
»چاه  پرستی«  دین  یعنی  بفرستید، 
شده و چون »چاه پرستی« است، به 
خدا و پیغمبر و روز معاد اعتقاد ندارند.

این همه فساد در جامعه مثل باال 
کشیدن بیت المال، باال کشیدن حق 
مردم رایج شده است. عده ای از مردم 
ایران که پیرو اسالم بودند وقتی این 
اعمال را توسط دستگاه های منتسب 
به  به قدرت مشاهده می کنند خود 
خود از آنها فاصله می گیرند اما دست 
دست  قرآن  و  خدا  به  ایمانشان  از 
نمی کشند و ضرورتا به تصوف و عرفان 
روی می آورند. و به همین دلیل سلسله 
نعمت الهی گنابادی که قدیمی ترین 
رونق  است  ایران  در  عرفانی  سلسله 
بسیار زیادی پیدا کرده، مجالس اش در 
همه شهرهای ایران دایر است و قطب 
حضرت  جناب  سلسله  این  بزرگ 
مجذوب  تابنده،  نورعلی  دکتر  آقای 
حقوقدان  خودشان  که  علیشاه، 
هستند، قانوندان هستند و خودشان 
فقه و قرآن را می شناسند و در این 
پیدا  پرورش  و  تربیت شدند  مکتب 
کردند، در تهران حضور دارند و همه 
از فیض حضورشان بهره مند می شوند.
سیر  و  ایمان  رشته  =سر 
تحوالت باور و  اعتقادات دراویش 

گنابادى را لطفا توضیح دهید.
-آنطور که در تاریخچه تصوف بیان 
شده حضرت آدم )ع( که بنی آدم از 

فرزندان ایشان به شمار می روند دارای 
فرزندان زیادی بودند. یکی از فرزندان 
حضرت آدم شیث  )Seth( بوده است. 
ایشان جانشین پدرشان بوده و اسراری 
تعلیم  فرشتگان  از  آدم  حضرت  که 
داد.  آموزش  شیث  به  بودند،  گرفته 
از  این آموزش ها یک سلسله طوالنی 
هر  و  است  عالم  پایان هستی  تا  آدم 
بزرگی در زمان خودش یک حلقه از 
این زنجیر به شمار می آید و این زنجیر 
همیشه ادامه پیدا کرده و هرگز قطع 
زنجیر  حلقه های  این  در  است.  نشده 

ما  که  روحانی  بزرگ  شخصیت های 
به عنوان پیغمبر می شناسیم از جمله 
داوود،  موسی،  ابراهیم،  نوح،  حضرت 
سلیمان تا برسیم به حضرت عیسی. 
شاگردان مخصوص حضرت عیسی که 
72 نفر بودند که 12 نفر از آنها مرید و 

بقیه شاگردان بودند.
تاریخ  در  جریانی  شاگردان  این  از 
جریان  آن  به  که  آمد  وجود  به 
Gnosticism یا عرفان و خودشناسی 
را  خودت  می گوید  موالنا  می گویند. 
تو  در  آن چیزی که  ببین  و  بشناس 
خودش  به  و  دارد  آگاهی  خودش  به 
چیزی  چه  از  می کند  اتالق  »من« 
ساخته شده است. آیا از ماده ساخته 
شده است؟ یا از متافیزیک؟ آیا با مرگ 
متوقف می شود یا ادامه پیدا می کند؟ 
آیا از بدن بیرون می رود یا نه؟ پس این 

»من« را بشناس.
مرغ باغ ملکوتم نی ام از عالم خاک
چند روزى قفسی ساخته اند از بدنم
خّرم آن روز که پرواز کنم تا بر دوست
به هواى سر کویش پر و بالی بزنم.

به حافظ می گویند شما اهل شیرازی 
یا چون پدر و مادرت اصفهانی بودند 
خودت را اصفهانی به شمار می آوری؟ 
می گوید نه، من آدم بهشتی ام.  به این 
روش در قرآن، خودشناسی نمی گویند 
بلکه قرآن به آن اسالم می گوید و معنی 
اسالم یعنی برقرار کردن آرامش، برقرار 
کردن عشق، برقرار کردن سالمتی در 
قلب، مغز، در بدن و در حوزه وجودی.

 27۴ تا  میالدی   21۴ سال  بین 
میالدی، یعنی بین حضرت عیسی و 
حضرت محمد به مدت 6۰ سال، در 
زمان شاهپور اول در سلسله ساسانیان، 
پیغمبری ظهور کرد به نام مانی پسر 

مکتب  در  که  بود  کسانی  از  و  پاتک 
شاگردان حضرت عیسی پرورش پیدا 
کرده بود و صاحب کتابی آسمانی بود 

به نام ارژنگ.
بر   Gnosticism مکتب  او  از  بعد 
رسیده  مانی  به  که  تعالیمی  اساس 
بود ادامه پیدا کرد تا رسید به حضرت 
محمد و ایشان مربی و آموزگار معنوی 
هم  قرآن  و  بودند  خودشان  زمان  در 
کتاب ایشان است: شریعت محمدی. 
پس از ایشان مقام جانشینی معنوی و 
روحانی، نه سیاسی، حضرت محمد در 

حضرت علی ظهور کرد. پس از حضرت 
علی، جانشین معنویشان امام حسن، 
بعد امام حسین و به این ترتیب 12 

امام هستند.
از مشایخ حضرت  اما آن کسی که 
علی  حضرت  طرف  از  و  بود  علی 
در سراسر  تصوف  روش  ترویج  مامور 
خراسان  از  زمان،  آن  در  شد  جهان 

خطه  تمام  تا  چین  مرز  در  شمالی 
آفریقا  در  که  سرزمین هایی  تا  عراق 
آقای  می کند  عبور  جبل الطارق  از  و 
ایشان  که  بود  بصری  حسن  شیخ 
صاحب تالیفات متعدد و تفسیر قرآن 
است و از زمان شیخ حسن بصری در 
تمام سرزمین هایی که زیر سلطه بنی 
امیه بود و قبال مکتب حضرت عیسی 
Gnosticism در آن وجود داشت به 
مشهور   Sufism تصوف   مکتب  نام 
صوفی  مکتب  این  بزرگان  به  و  شد 

بود  پشمی  لباس  صوف  و  شد  اتالق 
دوشش  روی  عارف  شخص  آن  که 

می اندازد، مانند حضرت یحیی.
  )St Thomas( در انجیل سن توماس
یحیی  حضرت  است.  شده  نوشته 
که استاد و مربی حضرت عیسی بود 
یک ردایی به تنش بود از پشم شتر، 
او از مال دنیا غیر از همین ردا چیزی 
نداشت و به او صوف می گفتند و به این 
 Gnosticism  زمان آن  تا  رویه که 
یعنی  شد  اتالق  صوفیسم  داشت  نام 
می گفتند این روش را صوفیان دارند. 

نبوده که پس  روشی  این روش  پس 
از اسالم به وجود آمده باشد بلکه این 
روشی است که بر اساس قرآن کریم 
می برده،  به کار  را  همان  هم  ابراهیم 
می برده،  به کار  را  همان  هم  موسی 
عیسی هم همان را به کار می برده است.

جوانمردی  آنها  می کردند؟  آنها چه 
پیشه می کردند، خدمت به خلق خدا 

محاسبه  می کردند.  مراقبه  می کردند. 
می کردند و سعی می کردند بر غضب، 
غرایز و نفسانیات خودشان کنترل پیدا 
کنند و توانمندی قلب خود یعنی حواس 
فراحسی خودشان را گسترش دهند تا 
شوند. مربوط  غیب  عالم  با  بتوانند 

از جمله این بزرگان در قرن هشتم و 
نهم هجری یک سید بزرگواری بود که 
در حلب سوریه به دنیا آمده بود، در 
دمشق تحصیل کرده بود و در سرتاسر 
قلمرو آن زمان سفر می کرد. از دمشق 

به عربستان و مکه رفت، زیارت حج بجا 
ایران  از طریق خوزستان وارد  آورد و 
شد، بعد سفر کرد به اصفهان، تبریز، 
قفقاز و به هرات و شمال ایران و از آنجا 
به یزد و از یزد به کرمان و در ناحیه 
ماهان در »کوهبنان« توقف کرد. اسم 
ایشان سید نورالدین شاه نعمت اهلل ولی 
بود. ایشان در آنجا 1۰۴ سال عمر کرد 
چشم  هجری   ۸۰۰ سال  اوایل  در  و 
فرو بست . فرزند ایشان شاه خلیل اهلل 
در  شدند  هندوستان  عازم  دکنی 
حیدرآباد دکن و آنجا خانقاهی جهت 

این  به  شد.  دایر  معنوی  آموزش های 
نحله از تصوف نعمت الهی گفته شد.

از  یکی  قاجار  دوران  اوایل  در 
بزرگان سلسله نعمت الهی به نام سید 
معصوم  به  ملقب  دکنی  عبدالحمید 
علیشاه  دوباره این چراغ را، این مشعل 
آن  از  و  برگرداند  ایران  به  را  روشن 
دوران جانشینانی معین کرد تا رسید 
به زمان رحمت علیشاه شیرازی و پس 
از آن سعادت علیشاه اصفهانی.  سعادت 
علیشاه اصفهانی یکی از شاگردان بسیار 
زبده خودشان را که در فقه و حکمت 
و فلسفه و عرفان تبحر بسیار زیادی 
داشت و از نظر باطنی هم بسیار ورزیده 
بود، به نام سلطان محمد، اهل گناباد، به 
عنوان جانشینی خودشان تعیین کرد.
=نفوذ دراویش گنابادى در دوران 

سلسله قاجار چه حدى بود؟
-محمد شاه قاجار، جانشین فتحعلی 
زین العابدین  حاج  مریدان   از  شاه،  
شیروانی ملقب به مست علیشاه بوده 
است. در مراسم تاجگذاری محمد شاه 
همه بزرگان سلسله نعمت اللهی حضور 
داشتند و  محمد شاه امور حکومتی 
می کند.  توزیع  اشخاص  این  میان  را 
نخست وزیری را به حاج میرزا آغاسی 
بوده  می دهد که درویش نعمت اللهی 
است، صدرالممالکی را به صدرالممالک 
اردبیلی می دهد که از بزرگان مشایخ 
اداره  است.  بوده  نعمت اللهی  سلسله 
رحمت  به  را  فارس  قلمرو  سراسر 

علیشاه شیرازی می دهد.
در دوره محمد شاه که امور در دست 
افزایش  دینی  مدارای  بود  دراویش 
یافته بود.  کسی از عقیده دینی کسی 
نمی پرسید و آخوندها در نهایت ضعف 
بودند و بسیار موقعیت خوبی بود. هما 

ناطق در یکی از کتاب های تاریخی 
خود دوران محمدشاه را زیر عنوان 
دولت درویشان بیان کرده و نوشته  
است که در آن دوره مدارا و تسامح 
مذهبی حاکم بوده است. بعد از این 
ایران جا می افتد  دوره درویشی در 
می شود. دربار  فرهنگ  از  جزیی  و 

در دوران ناصرالدین شاه که حدود 
درویشان  می کشد  طول  سال   5۰
خیلی با دربار رفت و آمد می کنند. 
منور  سلسله  مشایخ  از  یکی  یعنی 
شاخه  از  شاخه ای  یک  که  علیشاه 
میرزا  حاج  نام  به  بود  نعمت الهی 
بعدا  که  اصفهانی  صفی  حسن 
می شود  ملقب  علیشاه  صفی  به 
است  داشته  دربار  با  مداوم  ارتباط 
خودش  داماد  شاه،  الدین  ناصر  و 
نظارت  مامور  را  ظهیرالدوله  نام  به 
به کارهای صفی علیشاه می کند و 
علیشاه  صفی  مجذوب  ظهیرالدوله 
خود  بعدا  که  بطوری  می شود 
ظهیرالدوله داماد ناصرالدین شاه که 
درویش می شود و صفی علیشاه به او 

لقب صفا علیشاه می دهد.
به  نسبت  دراویش  =موضع 

انقالب مشروطه چگونه بود؟
- در زمان مشروطیت دو جریان 
اجتماعی عدالت طلب وجود داشت: 
و   قانونگرا  و  روشنفکری  جریان 
جریان معنویت گرا.  روشنفکران که 
آثار خارجی را به زبان فارسی ترجمه 
کرده بودند معتقد بودند که جامعه 
نباید به صورت استبدادی اداره شود 
و باید قانون در جامعه حاکم باشد. 
جریان معنویت گرا عدالت طلب بودند 
و بر این باور بودند که چون خدا یکی 
است و خدای همه است و مردم با 
مردم  نمی شود   ، ندارند  فرقی  هم 
را به مسلمان و غیرمسلمان تقسیم 
کرد. این جریانی بود که تحت تاثیر 
در  درویشان  و  بود  عرفانی  اسالم 
جامعه آموزش داده بودند و مبتنی 

بر مدارا بود.
اصوال نوسان احترام و حفظ حرمت 
دراویش به الئیک بودن و آزاد بودن 
آخوندها  سیطره  به  نسبت  دولت 
بستگی دارد. یعنی هر چقدر دولت 
الئیک تر باشد دراویش آزادتر هستند 
اما اگر یک حکومت ایدئولوژیک باشد 
دراویش  و  می شوند  سرکوب  همه 

بیش از بقیه سرکوب می شود.
حکومت  با  دراویش  =رابطه 

دوران  پهلوى چگونه بود؟
سلطان حسین تابنده رضا علیشاه

-در دوران پهلوی هم رضاشاه و هم 
محمدرضا شاه پهلوی به دراویش به 
ارادت  گنابادی  دراویش  ویژه 
می ورزیدند. هر چند محمدرضا شاه 
رابطه خوبی با روحانیت غیرسیاسی 
به  قلباً  اما  داشت  قم  علمیه  حوزه 
دراویش خیلی احترام می گذاشت و 
خیلی از نزدیکان شاه و افراد صاحب 
جزو  پهلوی  حکومت  در  منصب 

دراویش گنابادی بودند.
بلقوه  انقالب یک نیرو  از  اما پس 
آزاد می شود که آن تحجر و ضدیت 
آخوندهایی  و  است  آزاداندیشی  با 
که  گنابادی  مدنی  محمد  مانند 
دراویش  با  خیلی  شاه  زمان  در 
شدند.   تقویت  می کرد  مخالفت 
بود  قرار  بار  هر  خودش  گفته  به 
مجلس درویشی برپا شود می آمدند 
اخالل به وجود می آوردند، مزارع و 
خرمن های دراویش را آتش می زدند. 
او در کتابی نوشته است 5۰ سال با 

دراویش مبارزه کرده است.
اوایل انقالب، مدنی به افراد مختلفی 
پول داد و آنها را سوار اتوبوس کرد و 
به گناباد آورد تا قطب وقت دراویش 
گنابادی سلطان حسین تابنده، رضا 
علیشاه، را آزار و اذیت کنند منتها 
سلطان حسین تابنده به تهران رفت.
آیت اهلل  انقالب  از  =پس 
خمینی با قطب وقت آقاى حسین 
تابنده )ملفب به سلطان علیشاه( 
به چه  این دیدار  دیدار می کرد.  

دلیل بود؟
اینست  امر  این  مشخص  -دلیل 
که تمام اجداد آقای خمینی که در 
هندوستان بودند در ارتباط با سلسله 
نعمت الهی و شاگردان شاه نعمت اهلل 
بودند و وقتی که ایشان در خردسالی 
به همراه والدینش از هندوستان به 
که  دورانی  همان  در  می آید  ایران 
رضاشاه هنوز شاه نشده بود و قدرت 
ناحیه  در  آنها  بود  تغییر  حال  در 
بختیاری ساکن می شوند و بعد یکی از 
آن ایالتی های آنجا که با صاحب قلعه 
اختالف داشته و در کشمکشی که

وژیه انهم نوروزوژیه انهم نوروز

دراویش  وضعیت  و  عقاید  درباره   
گنابادی

صدراعظم عین الدولهسلطان حسین تابنده رضا علیشاه محمدشاه قاجاردکتر سیدمصطفی آزمایش

و  )راست(  علیشاه  مست  به  ملقب  شیروانی  زین العابدین  حاج 
حسین تابنده ملفب به سلطان علیشاه

ادامه در صفحه 23
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مسئله دار  اپراتور  =دو 
بهترین  عنوان  به  ایران  در 
کشور  ارتباطِی  شرکت های 
در سال 1396 انتخاب شدند.
- عمده سرمایه گذاران این 
دو شرکت سپاه، صنایع دفاع 
و »ستاد اجرای فرمان امام« 

هستند.
که  ها  ر تو ا پر ا =همین 
به شنود و جاسوسی  متهم 
هستند  ن  ا ند و شهر ز  ا
»گروه  نام  به  شرکتی  در 
شراکت  ایران«  اینترنتی 

دارند.
ایران  اینترنتی  =گروه 
شامل شرکت های »اسنپ«، 
 ، » د فو د و ز «  ، » میلو با «
تاپین«  »پین  و  »اسکانو« 
در  سرشان  یک  که  هست 
و سر دیگرشان  آفریقاست 
آلمان و در همه آنها رد پای 

سپاه دیده می شود.
برای چهارمین سال متوالی عنوان 
 )FWA( برترین  اپراتور بی سیم ثابت
ارتباطات  شرکت  به  ایران  در 

»مبین نت« رسید.
شرکت های  بزرگترین  از  مبین نت 
ارائه دهنده اینترنت وایمکس و وای 
توسعه  »کنسرسیوم  به  متعلق  فای 
اعتماد مبین« است. این کنسرسیوم 
شرکت  سه  شامل  خاص(  )سهامی 
مبین  الکترونیک  گسترش  »شرکت 
و »شرکت شهریار مهستان«  ایران« 
توسعه  سرمایه گذاری  »شرکت  و 
سپاه  تعاون  بنیاد  که  است  اعتماد« 
امام  فرمان  اجرای  ستاد  و  پاسداران 

صاحب آن هستند.
برترین  عنوان  به  مبین نت  انتخاب 
ثابت  بی سیم  دهنده  ارائه  شرکت 
)FWA( روز 21 اسفند در هفتمین 
فناوری  و  ارتباطات  ملی  جشنواره 
اطالعات )فاوا( صورت گرفت. در این 
جهرمی  آذری  محمدجواد  جشنواره 
اسالمی  جمهوری  ارتباطات  وزیر 
در  مبین نت  شرکت  داشت.  حضور 
چهارستاره  گواهینامه ی   بخش  این 
کسب  با  ایرانسل  شرکت  و  گرفت 
به عنوان  سه ستاره  گواهینامه ی 

شرکت دوم انتخاب شد.
رتبه بندی  جشنواره  این  در 
»اپراتورهای برتر سال« نیز انجام شد 
امتیاز  باالترین  »ایرانسل«  شرکت  و 
در  همراه  تلفن  اپراتورهای  میان  در 
سال 96 را بر اساس انتخاب سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به 

خود اختصاص داد.

سوی  از  ایرانسل  شرکت  همزمان 
»بزرگترین  عنوان  به  ارتباطات  وزیر 
اپراتور دیتای ایران« و »اپراتور پیشرو 
معرفی  مشتری«  رضایت  کسب  در 
شد. اما این همه عنوان های ایرانسل 
نبود چون نهمین روز اسفندماه سال 
متوالی  سال  پنجمین  برای   1۳96
این شرکت موفق به دریافت تندیس 
»رعایت حقوق مصرف کنندگان« نیز 

شده بود.
که  است  شرکتی  ایرانسل،  شرکت 
 MTN ۴9 درصد سهام آن متعلق به
است که یک شرکت چندملیتی است 
که در آفریقای جنوبی به ثبت رسیده 
است. از ۵1 درصد سهام این شرکت 
1۵ درصد متعلق به بنیاد مستضعفان، 

مبین نِت و ایرانسل برترین های ایران شدند: چمبره  ی 
سپاه و ستاد اجرای فرمان امام در صنایع مخابراتی

1۵ درصد متعلق به شرکت صاایران 
وزارت  به  وابسته  شرکت های  )از 

دفاع( و 21 درصد آن نامعلوم است.
وزیر  که  اینجاست  مهم  نکته 
درحالی  روحانی  دولت  ارتباطات 
رضایت  کسب  در  پیشرو  را  ایرانسل 
مشتری دانسته که این شرکت متهم 
خود  مشتریان  مکالمات  شنود  به 

است.
در  روحانی  حسن   1۳96 آذر   28
نخستین اجالس حقوق شهروندی با 
انتقاد از شنود و سرکشی به زندگی 
گفت  و  خورد  قسم  مردم  خصوصی 
»وهلل پیامبر هم شنود نمی گذاشت« 

و اتفاقاَ در این جلسه آذری  جهرمی 
وزیر ارتباطات هم حضور داشت.

پیچیده تر  اما  سکه  دیگر  روی  آن 
آلمانی  حرف هاست.شرکت  این  از 
»راکت اینترنت« مالک اسنپ )تاکسی 
اینترنتی( است. علیرضا قلمبر دزفولی 
مدیرعامل ایرانسل دوستی نزدیکی با 
شهرام شاهکار مدیرعامل شعبه ایراِن 

شرکت اسنپ دارد.
سرمایه گذاران  از  ایرانسل  شرکت 
است  ایران«  اینترنتی  »گروه  کالن 
شرکت  از  متشکل  گروه  این  که 

اسنپ و چهار شرکت دیگر با نام های 
و  »اسکانو«  »زودفود«،  »بامیلو«، 

»پین تاپین« است.
اینترنتی  سفارش  بامیلو  شرکت 
آنالین  سفارش  زودفود  و  کاال  انواع 
اسکانو  شرکت  هستند.  غذا  انواع 
مشاوره امالک، زمین و ویالی آنالین 
و  حمل  سرویس  هم  اسنپ  و  است 
هم  تاپین  پین  شرکت  آنالین.  نقل 
خدمات توریستی و مسافرتی آنالین 

ارائه می دهد.
متهم  اسنپ  شرکت  بین  این  در 
اطالعات  استخراج  و  جاسوسی  به 
مشتریان خود از جمله آدرس منازل، 

شغل، تحصیالت و تصاویر آنهاست.
وقتی  نیست  عجیب  چندان  البته 

=احمدرضا جاللی، پزشک 
اتهام  به  اعدام  به  محکوم 
اسرائیل،  برای  جاسوسی 
نی  جسما یط  ا شر ر  د

نگران کننده ای بسر می برد.
=مادر احمدرضا جاللی می 
پسرم  »می خواهند  گوید 
بمیرد  زندان  در  بیماری  از 
او  اعدام  که  هزینه هایی  تا 
داشته  نظام  برای  می تواند 

باشد را نپردازند«.
=احمدرضا جاللی در نامه ای 
روحانی  حسن  به  خطاب 
پرونده اش  بررسی  خواهان 
بی طرف  کارشناسان  توسط 

شد.
همسر  مهران نیا،  =ویدا 
این پزشک، به کیهان لندن 
احمدرضا  برای  می گوید 
ولی در  پرونده سازی کردند 
دادگاه نتوانستند هیچ مدرکی 
برای اثبات این اتهامات واهی 

ارائه دهند.
جسمانی  وضعیت   - رأفت  احمد 
ایرانی-  پزشک  جاللی،  احمد رضا 
سوئدی که به اتهام جاسوسی و دست 
هسته ای  دانشمندان  ترور  در  داشتن 
از سوی  اعدام محکوم شده است،  به 
خانواده او نگران کننده اعالم شده است.

عنوان  به  که  جاللی  احمدرضا 
مدیریت  کارشناس  و  پژوهشگر 
با  طبیعی،  بحران های  در  پزشکی 
دانشگاه های پیه مونت شرقی در ایتالیا، 
دانشگاه بروکسل در بلژیک و دانشگاه 
کارولینسکا در سوئد همکاری داشت، 
دعوت  به  ایران  به  سفری  جریان  در 
دانشگاه تهران، در اردیبهشت 1۳9۵، 
بازداشت و  12 بهمن همان سال در 
دادگاهی بدون حضور وکیل به اعدام 
این  تجدیدنظر  دادگاه  شد.  محکوم 

حکم را در 2 آبان 1۳96 تائید کرد.
خطر اعدام فراقانونی

احمدرضا  همسر  مهران نیا،  ویدا 
به  دارد،  اقامت  سوئد  در  که  جاللی 
با  احمدرضا  می گوید:  لندن  کیهان 
اعتصاب  در  مدت هاست  اینکه  وجود 
کرده.  کم  وزن  کیلو  نیست، 2۵  غذا 
وزن او که هنگام دستگیری 82 کیلو 
و  کرده  پیدا  کاهش  کیلو  به ۵۷  بود 
مشکالت گوارشی بسیار دارد که غذا 
خوردن و نوشیدن مایعات را هم برای 
او غیرممکن کرده«. نجیبه مرتضوی، 
مادر این پزشک می گوید نامه های او به 
دادیار پرونده که شخصی به نام حاجی 
وضعیت  پیگیری  برای  است،  مرادی 
سالمتی پسرش بی پاسخ مانده اند. پس 
از »خودکشی «های اخیر در زندان ها که 
باید از آنها با عنوان »اعدام فراقانونی» 
زندانیان  خانواده های  نگرانی  برد،  نام 

نگرانی از خطر »قتل خاموش« احمدرضا جاللی 
در زندان

سیاسی و عقیدتی افزایش یافته است. 
نجیبه مرتضوی می  گوید: »از هم اکنون 
می گویم که پسرم به هیچ وجه قصد 
پزشک  این  مادر  ندارد«.  خودکشی 
زندانی می افزاید: »می خواهند پسرم از 
بیماری در زندان بمیرد تا هزینه هایی 
که اعدام او می تواند برای نظام داشته 

باشد را نپردازند«.
نامه به حسن روحانی

نامه ای  اخیرا  جاللی  احمدرضا 
که  نوشته  روحانی  حسن  به  خطاب 
پرونده اش  دادرسی  نحوه  به  آن  در 
اعتراض کرده است. او با تکیه بر قانون 
که  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی 
شهروندان  از حقوق  پاسداری  وظیفه 
را به رئیس جمهور واگذار می کند، از 
حسن روحانی می خواهد ترتیبی دهد 
اسناد  کلیه  بی طرف  کارشناسان  تا 
اوراق  جمله  از  پرونده اش  مدارک  و 
بازجویی، بازپرسی و دادگاه را بررسی 
کنند. احمدرضا جاللی در همین نامه از 
حسن روحانی می پرسد »آیا قابل قبول 
است که حفاظت اطالعات به پزشکی 
از  خارج  ساکن  قبل  سال  ده  از  که 
کشور بوده، اجازه دستیابی به اطالعات 
حساس و طبقه بندی شده را بدهد؟« 
نامه  »این  می گوید  مهران نیا  ویدا 
و  قبلی اش،  نامه های  چون  احمدرضا 
همچنین نامه های من و مادرش به قوه 
قضائیه، تا کنون بی پاسخ مانده است«.

با  گفتگو  ادامه  در  مهران نیا  ویدا 
کیهان لندن ضمن تاکید بر بی گناهی 
همسرش می افزاید: »ما هنوز امیدواریم 
که این حکم لغو شود و آنها به اشتباه 
در  متاسفانه  اگرچه  ببرند،  پی  خود 
خیلی ها  ایران  اسالمی  جمهوری 
اجرا  به  حکم شان  و  بودند  بی گناه 
درآمده است«. همسر این پزشک نیز 
شکی ندارد که »برای احمدرضا پرونده 
جاسوسی  اتهام  ابتدا  کرده اند.  سازی 
ارائه هیچ مدرکی، و بعد  زدند، بدون 
هم گفتند در ترور دانشمندان هسته ای 
نیز  رابطه  این  دست داشته است. در 
نتوانستند هیچ مدرکی در دادگاه ارائه 

دهند«.
فشارهای بین المللی

پیامد  در  جاللی  احمدرضا  وکالی 
تائید حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر، 

تقاضای اعاده دادرسی کرده اند. همسر 
این پزشک ایرانی- سوئدی به کیهان 
لندن می گوید: »تقاضای اعاده دادرسی 
غیرعادالنه  به خاطر  احمدرضا  وکالی 
دادگاه  در  چه  محاکمه  روند  بودن 
بدوی و چه تجدید نظر است، اگرچه 
مثبتی  پاسخ  که  نیستند  خوشبین 
دریافت کنند و تغییری در این پرونده 
دیده شود«. ویدا مهران نیا البته امیدوار 
است که »فشارهای استادان و نهادهای 
دانشگاهی، دولت  سوئد و اتحادیه اروپا 
احمدرضا  و  شوند  واقع  موثر  بتواند 
آغوش  به  و  شود  آزاد  زودتر  هرچه 

خانواده بازگردد«.
تقاضای  گذشته  روزهای  در  سوئد 
و  جاللی  احمدرضا  شهروندی 
مهران نیا  ویدا  پذیرفت.  را  خانواده اش 
در این رابطه می گوید »ما قبل از سفر 
این  او  بازداشت  و  ایران  به  احمدرضا 
تقاضا را ارائه داده بودیم و این مساله 
ندارد.  او  پرونده  به  مستقیمی  ربط 
البته امیدواریم که تغییری در وضعیت 
همسرم به وجود آورد زیرا دولت سوئد 
مورد  در  حکم  این  که  است  معتقد 
شهروندش نباید به اجرا گذارده شود 
و باید لغو شود«. ویدا مهران نیا در ادامه 
ابراز امیدواری می کند که دیپلمات های 
بتوانند به وضعیت احمدرضا  سوئدی 
»تا  اگرچه  کنند،  رسیدگی  جاللی 
کنون اجازه مالقات با او را به مقامات 

کنسولی سوئد در تهران نداده اند.«
فرزندان احمدرضا جاللی نیز از این 
ویدا  ندیده اند.  کمی  صدمه  وضعیت 
اکنون  که  »پسرم  می گوید  مهران نیا 
چهار سال دارد دو سال است پدرش 
را ندیده و مقامات زندان اجازه تماس 
نوجوان  دختر  نمی دهند«.  تصویری 
وابستگی  که  نیز  جاللی  احمدرضا 
بسیاری به پدرش دارد، از این دوری 
نه تنها صدمه روحی بلکه جسمی نیز 
تیروئید  مشکل  »دخترم  است:  دیده 
پیدا کرده و پزشکان معتقدند بی رابطه 
دخترم  نیست.  پدرش  وضعیت  با 
وابستگی بسیاری به احمدرضا دارد، هر 
روز پدرش او را به مدرسه می برد و به 
خانه می آورد و این دوری روح و روان 
پدرش  بازگشت  برای  که  را  دخترم 
روزشماری می کند، بهم ریخته است.«

وزیر ارتباطات یک کشور معاون شنود 
شرکت های  باشد؛  اطالعات  وزارت 
وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی 
این  ارتباطات  و  مخابرات  صنایع  در 
نکته  اما  باشند  به هم متصل  چنین 
مهم ادعای آنها برخالف عملکردشان 
است و در حالی که صحبت از حقوق 
و  شخصی  احوال  آزادی  و  مشتری 
ادای مقابله با آلودگی هایی مثل شنود 
و جاسوسی را می آوردند و در پشت 
و مدیران  از همین شرکت ها  صحنه 

حمایت تمام و کمال می کنند.
این روابط آنجا بودارتر و مسئله دارتر 
می شود که یادآوری شود در ماه های 

سپاه  اعضای  از  تعدادی  گذشته  
با  که  بندهایی  و  زد  با  پاسداران 
آلمانی   مدیران  و  شرکت ها  بعضی 
غیرقانونی  فعالیت های  انواع   داشتند 
و  خرید  تحریم ها،  زدن  دور  برای  را 
چاپ  به  مربوط  دستگاه های  فروش 
فروش  و  اسکناس های جعلی، خرید 
موشکی  صنایع  در  کاربردی  قطعات 
و نظامی و مواد اولیه شیمیایی مورد 
انواع  و  موشک  ساخت  در  استفاده 
زدن  دور  با  الکترونیک  کیت های 
آلمان  کشور  نظارتی  دستگاه های 

انجام دادند و تعدادی از آنها با همین 
جرایم گیر افتادند و پرونده های آنها 
حال  در  آلمان  قضایی  دستگاه   در 

رسیدگی است.
این در حالیست که علی خامنه ای 
دی ماه  سراسری  تظاهرات  از  پس 
سال 1۳96 ظاهرا دستور داد خروج 
بررسی  اقتصادی  بنگاه های  از  سپاه 
در  نظامی  تشکیالت  این  اما  شود 
و  مستقیم  ایران  اقتصاد  البالی 
غیرمستقیم ریشه دوانده و با عناوین 
مختلف فعالیت می کند و اتفاقاً دولت 
هم حامی آن است مگر در حوزه هایی 
کنند  پیدا  اختالف  منابع  سر  بر  که 
برای حذف یکدیگر علیه هم وارد  و 

عمل شوند.

تبلیغ ایرانسل روی پیراهن استقالل و پرسپولیس به عنوان اسپانسر 
اصلی دو تیم دولتی نشان می دهد که دولت تا چه اندازه برای اداره ی 
بخشی از فعالیت های خود وابسته به شرکت های زیرمجموعه  ی سپاه است

 517 میالدی   ۲۰17 سال  =در 
ایران  اسالمی  جمهوری  در  نفر 
اعدام شدند که حداقل ده نفر از 
این تعداد زن بودند. 5 نوجوان که 
در هنگام ارتکاب به جرم زیر 1۸ 
سال سن داشتند نیز اعدام شدند.
=در سال ۲۰17 میالدی ۲31 نفر از 
اعدام شدگان متهم به قاچاق مواد 
مخدر بودند. ۲۴۰ نفر دیگر به اتهام 
قتل عمد باالی چوبه دار رفتند.
=در 31 مورد، اعدام ها در مالء 
عام و در مقابل چشم صدها نفر از 
شهروندان از جمله کودکان انجام 

گرفت.
سال   ۸ در  بار  اولین  =برای 
گذشته، شمار احکام صادر شده 
از  کمتر  انقالب  دادگاه های  در 

دادگاه های کیفری بوده است.

در  ایران«  بشر  حقوق  »سازمان 
در  که  خود  ساالنه  گزارش  دهمین 
ژنو در حاشیه اجالس شورای حقوق 
بشر سازمان ملل متحد رونمایی شد، 
اجرا  به  اعدام  به حداقل ۵1۷ حکم 

گزارش ساالنه سازمان حقوق بشر ایران:

 جمهوری اسالمی رکورددار اعدام در جهان

 111 تنها   می کند.  اشاره  درآمده 
منابع  توسط  اعدام ها  این  از  مورد 

رسمی اعالم شده اند.
گذشته  سال  در  بخشش  جنبش 
 221 در  و  یافت  ادامه  نیز  میالدی 
مورد اولیای َدم از حق قصاص خود 
چشم پوشی کرده و متهم را از چوبه 
گذشته  سال  در  دادند.   نجات  دار 
باالخره  توانست  مجلس  میالدی 
مربوط  جرایم  برای  مجازات  قانون 
و  کرده  اصالح  را  مخدر  مخواد  به 

این  از  برخی  برای  اعدام  مجازات 
جرایم را حذف کند.

در پیامد اعتراضات مردمی ماه های 
قضائی  مقامات  بارها  گذشته، 
مبنای  بر  که  را  بازداشت شدگان 
آمار نیمه رسمی افزون بر ۴000 نفر 

هستند، تهدید به اعدام کرده اند.
رأفت  احمد  زمینه  همین  در 
و  پزشک  امیری مقدم،  محمود  با 
بنیانگذار »سازمان حقوق بشر ایران« 

گفتگویی انجام داده است.

وژیه انهم نوروزوژیه انهم نوروز

احمدرضاجاللیوخانوادهاش تبلیغات خیابانی اسنپ

بیلبوردهای تبلیغاتی مبین نت در سطح شهر

»برای دیدن ویدئو ، روی عکس کلیک نموده و یا به سایت کیهان لندن مراجعه نمایید.«

ویدئو
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ویژگی های مختلف 
روغن کانوال

روغن کانوال جزو بهترین و سالم ترین روغن های خوراکی 
به شمار می رود که برای کسانی که می خواهند از وزن خود 

بکاهند و به الغری و کاهش وزن خود کمک کنند بسیار مفید است. 
روغن کانوال یکی از پرمصرف ترین روغن های گیاهی در جهان است که 

دارای فواید متعددی است.روغن کانوال سرشار از اسیدهای چرب مونواشباع 
نشده است و مشخص شده که برای افراد چاق و مبتال به دیابت دارای فواید 

زیادی است. همچنین در برخی مطالعات هم، مصرف آن با کاهش ریسک سرطان و 
افزایش هوش در کودکان مرتبط دانسته شده است.نتایج یک مطالعه دیگر نشان داده 
است گنجاندن روغن کانوال در رژیم غذایی سالم به کاهش چربی های شکمی در مدت 
۴ هفته کمک می کند.محققان معتقدند چربی های مونواشباع نشده در روغن کانوال 
به کاهش چربی دور شکمی کمک می کند؛ چربی های دور شکمی با افزایش خطر 
بیماری قلبی-عروقی و مشکالتی نظیر سندروم متابولیک و دیابت مرتبط هستند. در 
یک آزمایش شامل بیش از 1۴۰ نفر، شرکت کنندگانی که رژیم غذایی شان حاوی 
نان پخته شده با روغن کانوال بود شاهد کاهش قابل توجه میزان گلوکز خون و 
کلسترول بد یا LDL خون شان بودند.محققان عنوان می کنند که روغن کانوال 

تنها حاوی 7 درصد چربی اشباع شده است که کمتر از روغن زیتون است. 
همچنین به خاطر میزان باال اسید چرب امگا3 آن، مصرف این روغن 

بسیار برای سالمت مفید است.امگا3 مولفه اصلی رشد مغز بوده و 
در درمان افسردگی مفید است. همچنین این اسیدچرب 

برای کاهش خطر اکثر بیماری های قلبی-عروقی 
و مشکالت مغزی هم مفید تلقی 

می شود.

زنان  شاخص

هما میر افشار

تو ای جان ودل من ،هستی من
تو ای در شام غمها ، مستی من

تو ای بنشسته با خون در وجودم
تو ای امید و عشق و تار و پـــودم
تو در چشم منی ، هر جا که هستم
تو را هر جا که هستی ، می پرستم
شرابی ، شعر نابی ، هر چه هستی

مرا از هـر چه غــیر از خود گسستی
دل درد آشنا را در تو دیدم

تو میدانی خدا را در تودیدم
نمی دانم که بی تو کیستم من

اگر روزی نباشی نیستم من
دراین سینه دلی دیوانه دارم

چه گویم دشمنی در خانه دارم

جدید  سال  در  خواهید  می  اگر 
اندام  در  اساسی  تحولی  و  تغییر 
ابتدا  است  بهتر  کنید  ایچاد  خود 
عادات تغذیه ای خود را تغییر دهید. 
از  را  خود  وعده  میان  و  خوراکی 
برگزینید.  سالم  غذایی  های  گزینه 
برنامه  جدید  سال  در  کنید  سعی 

غذایی تازه ای را در پیش بگیرید.
شکل گیری یک عادت می شوند، 
درک درستی داشته باشید به راحتی 
می توانید عادت های اشتباه قدیمی 
را کنار گذاشته و عادت های سالم 

تری را جایگزین آن ها کنید.
مناسب  زمانی  جدید  سال  شروع 
برای تغییر الگوهای قدیمی و شروع 
عادت های بهتر در زندگی است. با 
ناسالم  عادت  چند  کردن  جایگزین 
خوردن  یا  نخوردن  صبحانه  مانند 
انتخاب  با  وعده  میان  در  شکالت 
هایی سالم تر می توانید قدمهایتان 
را برای حفظ سالمت و تناسب اندام 

در سال آینده بردارید.
کنترل کردن عادت ها چه اهمیتی 

دارند؟
بر اساس گزارشی که در نیویورک 
تایمز New York Times منتشر 
 Duke شد، محققین دانشگاه دوک
بودند  داده  پیشنهاد   University
که عادات ما بیشتر از تصمیم گیری 
هایمان  انتخاب  روی  آگاهانه  های 
تاثیر می گذارند. این مطالعه نشان 
داد که عادت ها ۴5 درصد از انتخاب 

های روزانه ما را شکل می دهند.
عادت ها چگونه شکل می گیرند؟

که  اید  کرده  فکر  حال  به  تا  آیا 
آیند؟  می  بوجود  چگونه  ها  عادت 
رویکردی  بتوانید  که  این  از  قبل 
فعاالنه برای تغییر عادت های خود 
منجر  که  روانی  فرایند  باید  بیابید 
به تشکیل عادات می شود را درک 
کنید. همه عادت ها یک فرایند سه 
 habit عادت  حلقه  نام  به  بخشی 
حلقه  کنند.  می  دنبال  را   loop
عادت شامل سه مرحله نشانه، روال 
پاداش هستند.اولین قدم  و  معمول 
است  ای  ماشه  نشانه،  عادت،  حلقه 
خلبان  حالت  به  را  شما  مغز  که 
مرحله  این  در  برد.  می  اتوماتیک 
بخشی از مغزتان که به طور معمول 
تصمیم گیری می کند، عقب رانده 
شده و از روی عادت عمل می کنید. 
قدم دوم، روال معمول است و شامل 
مرحله  از  بعد  شما  رفتارهایی  تمام 
نشانه است. هیچکدام از این ها بدون 
پاداش.  افتد:  نمی  اتفاق  سوم  قدم 
به مغز شما کمک می کند  پاداش 
آینده  در  است  قرار  که  عملکردی 

تکرار کنید را به خاطر بسپارید.
برای رسیدن به تناسب اندام چطور 

عادت های قدیمی را کنار بگذاریم
عادت ها زمانی که قرار باشد به بهبود 
سالمت و مدیریت وزنتان کمک کنند 
نقش بسیار مهمی پیدا می کنند مثال 
وعده های غذایی متعادل و ورزش. 
مشکل زمانی رخ می دهد که عاداتی 

مثل زیاد غذا خوردن یا سیگار کشیدن 
که  دارید  عادتی  اگر  باشید.  داشته 
دلتان می خواهد در سال جدید کنار 
برای  روش  ترین  ساده  باید  بگذارید 
ایجاد این تغییر را بیاموزید.باید بدانید 
که هر شخصی هر زمانی که بخواهد 
می تواند عادت های خود را تغییر دهد. 
تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده اند 
که هیچ وقت برای ترک یک عادت دیر 
نیست. عادت ها در تمام طول زندگی 
شما قابل تغییر یا شکل گرفتن هستند.

یک  ترک  برای  روش  موثرترین 
است.  آن  ساختار  شناخت  عادت 
رفتار خود  پاداش  و  نشانه  زمانی که 
را شناسایی کنید خیلی راحت تر می 

توانید عادت هایتان را تغییر دهید.
مثالی  مسئله  این  بهتر  درک  برای 
دلتان  مثال  آوریم،  می  برایتان 
خوردن  بستنی  عادت  که  میخواهد 
بعد از شامتان را کنار بگذارید. اولین 
قدم این است که این فرایند را بررسی 
کنید و نشانه ای که باعث ایجاد این 

کنید.  شناسایی  را  شود  می  عادت 
نشانه شما ممکن است احساس سیر 
به  داشتن  میل  و  از شام  بعد  نشدن 
به  رسیدن  برای  شیرینی  خوردن 
بعدی  باشد.قدم  سیری  احساس 
بررسی روال معمول این عادت است. 
روال شما ممکن است به این صورت 
باشد، رفتن به سمت فریزر و انتخاب 
ظرف مورد عالقه تان و پر کردن آن 
باید به پاداشی  با بستنی باشد. حاال 
که در اثر این عادت دریافت می کنید 
فکر کنید. احتماال هجوم قند باالیی 
است که از شیرینی این دسر دریافت 
می کنید شاید هم پیچیده تر باشد 
از  که  آرامشی  و  لذت  احساس  مثال 
مصرف بستنی حس می کنید. برای 
از بین بردن این عادت باید یک نشانه 

، روال و پاداش جدید بسازید.
برای رسیدن به تناسب اندام چگونه 

عادت سالمی بسازیم
کلیولند  کلینیک  گزارش  اساس  بر 
مطالعات   ،Cleveland Clinic
میدهند  نشان  که  هستند  زیادی 
سالم  افراد،  سایر  به  نسبت  پزشکان 
تر بوده و عمری طوالنی تر دارند. این 

نشان  بررسی 
عادت  که  است  داده 

های غذایی سالم پزشکان باعث 
افزایش سالمتی آن ها می شود. با این 
حال حتما شما هم با برخی از عادت 
های سالم ک منجر به داشتن وزنی 
متعادل می شود آشنایی داشته باشید. 
مثال مصرف کمتر قند و ورزش ولی 
شاید ندانید که چطور این عادت ها را 
ایجاد کنید.برای درک بهتر این موضوع 
بستنی  مثال  همان  از  دهید  اجازه 
که  دانید  می  شما  کنیم.  استفاده 
برای از بین بردن یک عادت قدیمی و 
جایگزین کردن آن با یک عادت سالم 
تغییر دهید.  را  عادت  باید چرخه  تر 
بنابراین بستنی بعد از شام را با یک 

تکه میوه جایگزین کنید. یک نشانه 
جدید که یک پاسخ جدید را کلید می 
زند.بعد از اتمام شام معموال نشانه سیر 
نشدن را حس می کنید و دلتان دسر 
می خواهد. یک روش که می تواند این 
تر شام  تغییر دهید آهسته  را  عادت 
اشتهای  ترتیب  این  به  است  خوردن 
و  داشت  خواهید  دسر  برای  کمتری 
اتمام  به  پر  معده  یک  به  را  شامتان 
خواهید رساند و همین نشانه میتواند 
باعث شود که به جای بستنی به سراغ 

ظرف میوه بروید.
بعد از آن ایجاد عادت برای انتخاب 
این  انجام  با  است.  شام  از  بعد  میوه 
پاداش  به  است  ممکن  جدید  عادت 
پیدا  دست  آن  از  بعد  جدید  های 
کنید: مثال مصرف یک چیز شیرین 
اثر  در  که  باالیی  قند  هجوم  بدون 

مصرف بستنی به شما می رسید.
از  تر  پیچیده  پاداش شما  اگر  ولی 
احساس سیری و گرسنگی باشد مثال 
تمایل به انجام یک عادت لوکس؟ در 
های  میوه  از  توانید  می  حالت  این 
لوکس تر مانند تمشک و انار یا آناناس 

استفاده نمایید.

ساالنه  زنان 
صرف  را  ساعت   335
معنی  بدان  این  می کنند.  آرایش 
است که آنها 2 هفته در سال را صرف 
آرایش و مراقبت از خودشان می کنند. 
اگر می خواهید اسرار کاهش این زمان 
را بدانید با ما همراه شوید.بله، تبلیغات 
وبالگ نویسان  ویدئوهای  و  گسترده 
می دهد  شما  به  را  ایده  این  زیبایی 
باید آرایش کنید و این کار یک  که 
امر مهم زندگی زنان است. اما کسی 
نگفته که با صرف کمتری از وقت آزاد 

خود نمی توانید زیبا باشید.
در اینجا ترفندهای زیبایی را با شما به 
اشتراک می گذاریم که بوسیله آنها هم 
زیباتر خواهید بود و هم زمان کمتری 

کرد. خواهید  صرف  آیینه  مقابل  را 
نحوه استفاده حرفه ای از ریمل مژه و ابرو:

حتی زنان حرفه ای هم موقع ریمل 
روی  را  آن  یا  می زنند  مژه  زدن، 
پلک هایشان می مالند. برای جلوگیری 
برگ  یک  کنید  سعی  اتفاق،  این  از 
پشت  را  ویزیت  کارت  یک  یا  کاغذ 

پلک خود نگه دارید.
نحوه چسباندن مژه  مصنوعی:

مژه  که  کرده اید  سعی  احتمال 
مصنوعی بگذارید و قطعا هم می دانید 
برای  است.  سختی  کار  چقدر  که 
اضافی  چسب  ریختن  از  جلوگیری 
تویوپ  خود  از  مصنوعی،  مژه  روی 
چسب استفاده نکنید، کمی از چسب 
نوک  از  و  بزنید  روی سنجاق سر  را 
مژه  حاشیه  به  را  آن  سر  سنجاق 

مصنوعی منتقل کنید.
استفاده از کانسیلر به جای پنکک ها

پنکک  از  سایه چشم،  زدن  قبل 
استفاده  پلک  پشت  پوشاندن  برای 
کنید. ولی این تنها زمانی باشد که از 
پنکک پودری استفاده می کنید. برای 
است  بهتر  صورت  پوست  پوشاندن 
که از کانسیلر استفاده کنید. استفاده 

عالوه  تا  می شود  باعث  کانسلیر  از 
زمان  مدت  بیشتر،  پوشانندگی  بر 

بیشتری آرایش روی پوست بماند.
آرایش سریع چشم

سخت  برایتان  چشم  آرایش  اگر 
سایه های  از  استفاده  جای  به  است، 
کرم رنگ  سایه  از  الیه  چند  و  رنگی 
نه  را  رنگ  کرم  سایه  کنید.  استفاده 
فقط پشت پلک که کامال دور چشم 
با  با ضربات کوچک  بعد  بزنید.  خود 
ثابت  را دور چشم  انگشتان خود آن 

کنید. این حرکات باید سریع باشند.
دو قلمو در یک قلمو

می توانید با استفاده از سنجاق سر، 
یک قلمو را تبدیل به دو قلمو کنید. 
معموال میز توالت خانم ها از اندازه ها 
پر  آرایشی  قلموهای  مختلف  انواع  و 
از سنجاق سر  استفاده  با  ولی  است. 
می توانید یک قلموی بزرگ را به هر 
اندازه ای که می خواهید تبدیل کنید. 
از قاشق برای آرایش چشم استفاده کنید

برای جلوگیری از رنگی شدن پلک 

هنگام آرایش، یک قاشق را روی پلک 
خود بگذارید و براحتی آرایش کنید.

ریمل مژه و ابرو
ابرو  یا  مژه  ریمل  از  شما می توانید 
برای آرایش مژه و ابرو استفاده کنید. 
این  ندارند.  خاصی  سبک  اگر  البته 
کار باعث می شود تا مجبور نباشید از 
بورس دیگری استفاده کنید و کیف 

لوازم آرایش خود را پر کنید.
اول از همه آرایش چشم!

شدن  خراب  از  جلوگیری  برای 
فرآیند  در  ابرو  و  مژه  ریمل  سایه ، 
آرایش و ترکیب شدن ناگهانی آنها با 
هم، اول آرایش چشم را انجام دهید 
و بعد از به سراغ پوست و لب  بروید.

آرایش ساده 
همه  از  رنگ  کرم  آرایشی  لوازم 
آسان ترند و نیازی به بورس خاصی 
کمتری  زمان  بنابراین  ندارند. 
رژلب  از  می برند.  آرایش  هنگام 
کرم می توانید به جای سایه چشم 
استفاده کنید و آن را با نوک انگشت 

پشت چشم بزنید.
تبدیل آرایش روز به آرایش شب

اگر نیاز به تغییر آرایش روز خود به 
آرایش شب دارید، داشتن یک رژلب 
کیف  در  یک خط چشم  یا  روشن 
براق کننده ها  است.  کافی  آرایش 
را  صورتی  تن  با  آرایشی  مواد  و 

فراموش نکنید.
استفاده از وازلین به جای ریمل مژه و ابرو

که  نیست  نیازی  خوب!  خبر 
ابرو  و  مژه  ریمل  از  همیشه 
باشید.  زیبا  تا  کنید  استفاده 
جایگزین  یک  می تواند  وازلین 
که  چیزهایی  همه  باشد.  خوب 
که  است  این  دهید  انجام  باید 
خود  مژه های  روی  وازلین  کمی 
بکشید. این کار مژه ها را تیره رنگ 
به  هم  ظریفی  آرایش  و  می کند 
همچنین  داشت.  خواهد  همراه 
مختلف  روغن های  از  می توانید 
برای  آلوئه ورا  و  ویتامین  حاوی 

رشد مژه ها استفاده کنید.
از روغن نارگیل به جای کرم شب 

استفاده کنید
نارگیل  روغن  مزایای  از  همه 
آیا  اما  هستیم.  آگاه  بدنمان  برای 
به  را  آن  می توانید  که  می دانستید 
جای کرم شب استفاده کنید؟ فقط 
آن را به صورت خود بزنید و تا صبح 
روی پوست بگذارید. صبح از دیدن 
نتایج آن، شگفت زده خواهید کرد. 
کند،  می  تغذیه  را  پوست  تنها  نه 
بلکه به از بین بردن چین و چروک 

کمک می کند.

  ُهما زاهدی
 1309 - 1392(

سپهبد  دختر  تنها  زاهدی  هما   
موتمن  نوه  و  زاهدی  اهلل  فضل 
الملک، و خواهر اردشیر زاهدی وزیر 
خارجه و سفیر صاحب نام ایران و از 
او  بود.  مجلس  روسای  مشهورترین 
به داشتن شخصیتی مستقل شهرت 
داشت و از زمانی که نمایندگی مردم 
به  همدان  شهر  از  را  پدرش  زادگاه 
عهده گرفت، کوشید تا برای مردم آن 
اطرافش خدماتی  و روستاهای  شهر 
انجام دهد، گرچه کمتر اهل تشریفات 
برق  و  زرق  پر  مراسم  در  حضور  و 
کرد.  ازدواج  بار  دو  زاهدی  بود.هما 
همسر اول وی حسین اتحادیه، یکی 
از اعضای خانواده صاحب نام اتحادیه 
داریوش  با  وی  ازدواج  دومین  بود. 
و  آیندگان  روزنامه  مدیر  همایون، 
جهانگردی  و  اطالعات  وزیر  بعدها، 
بود.پیش  در دولت جمشید آموزگار 
از شعله ور شدن آتش انقالب 1357 
همسرش  و  رفت  فرانسه  به  ایران 
از  بعد  مدتی  همایون  داریوش 

هر  از  او  شد.  ملحق  وی  به  انقالب 
نوع فعالیت سیاسی پرهیز می کرد و 
حتی در زمان نمایندگی مجلس هم 
پدرم  کرسی  »این  که  داشت  اصرار 
به همشهری  برای خدمت  و  هست 
مقابل  هستم«.در  جا  این  پدر  های 
اصرار یکی از نزدیکانش برای نوشتن 
کتابی یا بازگویی خاطرات گفته بود: 
برادرم  باید  را  سیاسی  »ماجراهای 
اردشیر بگوید که همه جا همدم پدرم 
بود و شوهرم داریوش بنویسد که گفتن 
و نوشتن بلد است. من کاری نکردم.«

وژیه انهم نوروزوژیه انهم نوروز

ترفندهای آرایشی برای دختران تنبل  تغییر عادات غلط تغذیه ای در سال جدید
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مردان  شاخص

داریوش همایون 
) 1307 - 1389(

و  روزنامه نگار  همایون  داریوش 
سیاست مدار ایرانی بود. وی در آغاز 
در  و  پهلوی  محمدرضا  حکومت 
مصدق  محمد  وزیری  نخست  زمان 
از فعاالن سیاسی و از اعضای حزب 
ایران  کارگران  ملی  سوسیالیست 
وزیری  نخست  زمان  در  و  )سومکا( 
و  اطالعات  وزیر  آموزگار  جمشید 
جهانگردی و سخنگوی دولت بود.او 
قائم مقام دبیر کل حزب  همچنین 
همایون،  داریوش  بود.  رستاخیز 
در  را  متوسطه  دوره  تحصیالت 
دبیرستان های البرز و دارایی به پایان 
دارایی  وزارت  استخدام  به  و  رساند 
و  کارشناسی  دوره  سپس  و  درآمد 
دکترای حقوق را در دانشگاه تهران 
به پایان رساند. فعالیت های سیاسی 
همزمان  و   1۳20 سال  در  را  خود 
ایران  با جنگ جهانی دوم و اشغال 
آغاز کرد.دوی عضویت در مکتب پان 
حزب  ایران،  ملت  حزب  ایرانیسم، 
ایران  کارگران  ملی  سوسیالیست 
خودش  کارنامه  در  نیز  را  )سومکا( 
دارد.در سال 1۳۳۴،  ضمن تصدی 

اقتصاد،  وزارت  عالی  بازرسی  سمت 
اطالعات  روزنامه  در  را  خود  کار 
مترجم  سپس  و  مصحح  عنوان  به 
آخرین  کرد.  آغاز  خارجی  سرویس 
شده،  یاد  روزنامه  در  وی  سمت 
سردبیری سرویس خارجی بود. وی 
در سال 1۳۵۷ دستگیر و به زندان 
دژبان منتقل شد. با حمله انقالبیون 
با  همراه  که  توانست  وی  زندان  به 
زندانیان دیگر بگریزد. اندکی بعد به 
فرانسه رفت و به اپوزیسیون پیوست. 
مشروطه  حزب  بنیان گذاران  از  وی 

ایران بود.

همه  ما 
که  شنیده ایم 
دارو  بهترین  “خنده 
است”؛ با این حال تعداد کمی از 
ما می دانیم که این واقعا ثابت شده و 
بسیار درست است. داشتن یک احساس 
خندیدن،  توانایی  و  طنز  از  خوبی 
می تواند برای سالمتی شما از لحاظ 
مفید  اجتماعی  و  احساسی  جسمی، 
باشد. این بسیار ارزان تر از یک ویزیت 
دکتر است و خیلی بهتر از هر دارویی 
برای شما جواب می دهد. در اینجا فقط 
تعداد انگشت شماری از دالیل وجود 
دارد که برای هر کسی مفید خواهد بود:
1- خنده با عملکرد سالم رگ های 

خونی مرتبط است.
خنده باعث انقباض یا گسترش بافتی 

می شود که عضله داخلی عروق خونی 
را تشکیل می دهد و جریان خون را 
افزایش می دهد. میشل میلر، محقق 
اصلی می گوید: “قابل تصور است که 
اندوتلیوم  حفظ  برای  می تواند  خنده 
سالم و کاهش خطر بیماری های قلبی 

عروقی مهم باشد.”
را  احساسی  سالمت  خنده   -2

بهبود می بخشد.
خنده و شوخ طبعی مراکز عاطفی و 
پاداش دهنده مغز را تحریک می کند 
هایی  هورمون  شدن  آزاد  باعث  و 
مغز  به  که  دوپامین  مانند  می شود 
کمک می کند تا پاسخ های احساسی 
را پردازش کند و تجربه لذت را افزایش 
رفتن  باال  باعث  که  سروتونین،  دهد؛ 
اندورفین ها  و  می شود؛  خوی  و  خلق 
که درد و استرس را تنظیم می کنند و 
موجب شادی و نشاط می شوند. تقلید 
خندیدن نیز موجب شادی و نشاط در 
حالت های موسیقی و رقص های دسته 

جمعی می شود. 
3- خنده نقش مهمی در تعامل و 

پیوند اجتماعی ایفا می کند.
بر این است که خنده مدتها  فرض 

بیا ای مهربان با من!
به دیدارم بیا هر شب

در این تنهایی تنها و تاریِک خدا مانند
دلم تنگ است

بیا ای روشن، ای روشن تر از لبخند
شبم را روز کن در زیر سرپوش سیاهی ها

دلم تنگ است / بیا بنگر، چه غمگین و غریبانه
در این ایوان سرپوشیده / وین تاالب ماالمال
دلی خوش کرده ام با این پرستوها و ماهی ها

و این نیلوفر آبی و این تاالب مهتابی
به دیدارم بیا، ای هم گناه، ای مهربان با من

شب افتاده ست و من تاریک و تنهایم
در ایوان و در تاالب من دیری ست در خوابند

پرستوها و ماهی ها و آن نیلوفر آبی

متخصصان زیبایی احتماال می گویند 
به  بخورید،  غذا  سالم  باید  شما  که 
صورت  به  و  بروید  ورزشی  باشگاه 
منظم به یک متخصص زیبایی مراجعه 
کنید. واضح است که آنها حق دارند اما 
اگر شما فقط یک ماه فرصت داشته 
باشید که خودتان را برای یک رویداد 
می شود؟در  چه  کنید،  آماده  بزرگ 
اینجا رازهای کوچک زیبایی و سالمت 
بدن که در مدت زمان کوتاهی تحقق 
می یابند را با هم مرور می کنیم. این 
رازها می تواند در طول یکماه کمک 
کند که پوستی درخشان داشته باشید: 
شد،  خواهد  روشن تر  شما  پوست 
می شود  درخشان تر  شما  چشم های 
می شود.  تقویت  هم  ناخن  و  مو  و 

برای بدن شما
ساالد چغندر قند

چغندر قند برای چه چیزی خوب 
و  خون  قند  چغندر  آب  است؟ 
شریان ها را تمیز می کند. بین خون 
سالم و ظاهر شما رابطه ای واضحی 
چنین  این،  بر  عالوه  دارد.  وجود 
ساالدی ارگان های داخلی و کیفیت 

پوست شما را بهبود می بخشد.
خامه ترش و نمک دریایی

نمک دریایی را با نمک معمولی در 
لیوان  لیوان مخلوط کنید. یک  یک 
این مخلوط اضافه  به  را  خامه ترش 
کنید. پس از دوش گرفتن در شب، 
بدن خود را با این مخلوط ماساژ دهید 
و بعد با آب گرم شستشو کنید. شما می 
توانید از این اسکراب هر روز استفاده 
است؟  خوب  چیزی  چه  کنید.برای 
ضدعفونی  خاصیت  خاطر  به  نمک 
کننده اش شناخته می شود و پوست 
مرده و جوش های کوچک را از بین 
تغذیه  باعث  نیز  می برد. خامه ترش 
سلول های پوست می شود و اثر نمک 
روی پوست شما را کاهش می دهد. 
این اسکراب پوست را خراش نخواهد 
داد.به یاد داشته باشید که نمی توانید 
کنید  استفاده  نمک  اسکراب  از 
دارید حساسی  بسیار  اگر:پوست 

مویرگ ها  و  خونی  عروق  شبکه 
نزدیک به سطح پوست واقع شده است

روی  التهاب  و  خراشیدگی  زخم، 
پوست شما وجود دارد.

مهدی اخوان ثالث

تأثیر موسیقی روی 
پارامترهای فیزیولوژیک رانندگان

فیزیولوژیک  پارامترهای  روی  موسیقی  تأثیر 
به  و  است  بوده  توجه  مورد  قبل  ها  سال  از  رانندگان 

عنوان یکی از عوامل اصلی برهم زدن تمرکز راننده در شرایط 
انجام آزمایش  تأثیرات،  این  برای بررسی چگونگی  رانندگی است. 

پارامترها  از  برخی  ثبت  و  رانندگان  از  میدانی  مشاهدات  برداشت  و 
حرکات  چگونگی  دادن  نشان  همچنین  باشد.  استناد  قابل  تواند  می 

ضربان  تغییرات  روی  ریسکی  حرکات  انجام  تأثیر  و  رانندگان  ریسکی 
انتخاب جامعه آماری  قلب رانندگان حائز اهمیت خواهد بود. در این مقاله 
دقت  به  آزمایش  انجام  نحوه  و  آزمایش  مسیر  نقلیه،  وسیله  نوع  مناسب، 
تجهیزات  ی  بوسیله  ها  آزمایش  انجام  از  پس  گیرد.  می  قرار  بررسی  مورد 
دوربین  و  قلب  نوار  دستگاه  دستگاه سنجش شدت صوت،  مانند:  نیاز  مورد 
بدست  های  داده  از  الزم  نتایج  آماری  تحلیل  از  استفاده  با  فیلمبرداری، 
پارامترهای  روی  مویسیقی  تأثیرگذاری  میزان  و  می شود  استخراج  آمده 
توان  می  گردد.  می  تعیین  رانندگان  ریسکی  حرکات  و  فیزیولوژیک 
کند  می  تحریک  را  راننده  موسیقی  باالی  و شدت صوت  تمپو  گفت 

که به حرکات ریسکی روی آورد و در پی آن ضربان قلب وی بین 
۵0 تا 100% از حالت نرمال باالتر رود و در این حالت میزان 

تلورانس  اوج می رسد. همچنین  به  حرکات خطرآفرین 
ضربان قلب در سرعت ثابت، بسیار پایین و کمتر 

از 10% و در سرعت متغیر حدود ۵0 تا 
100% است.

برای ناخن های شما
آجیل  گرم   ۵0 حداقل  روزی  اگر 
پرفایده ای  بسیار  راه  به  قدم  بخورید، 
برای رشد ناخن ها و سالم نگه داشتن 
که  را  آنهایی  گذاشته اید.  موهایتان 
کنید:  انتخاب  دارید  دوست  بیشتر 

فندق، گچ، بادام، گردو یا پسته.
است؟  خوب  چیز  چه  برای  آجیل 
آجیل غنی از اسیدهای چرب ضروری 
همان  دقیقا  و  است   E ویتامین  و 
چیزی است که شما برای سالمت و 

زیبایی نیاز دارید.
برای موهایتان

ماسک پودر خردل و روغن گیاهی
کارشناسان زیبایی توصیه می کنند 
که این ماسک را حداقل هر سه روز 
درست  برای  کنید.  استفاده  یکبار 
کردن ماسک، پودر خردل را با روغن 
گیاهی ترکیب کنید تا زمانی که یک 
به صورت  را  آن  بیاید.  بدست  خمیر 
رشته رشته خیلی مالیم روی موهای 
مرطوب بمالید و آن را بعد از ۳0 دقیقه 

برای  ماسک  بشویید.این  گرم  آب  با 
می شود  باعث  است؟  خوب  چیز  چه 
تا موهای شما سریعتر رشد کند و اگر 
منظم  صورت  به  ماسک  این  از  شما 

استفاده کنید، زیباتر هم می شود.
به یاد داشته باشید، اگر فشار خون 
دارید، از داروهای قلب و عروق استفاده 
حامله  کرده اید،  جراحی  می کنید، 

و  هستید 
روی  التهاب 

به  یا  دارید  پوست 
این  از  دارید  آلرژی  خردل 

ماسک استفاده نکنید.
محلول منتول

به جای استفاده از یک نرم کننده مو 
به طور منظم، می توانید از یک مخلوط 
قطره   ۵ فقط  کنید.  استفاده  دیگر 
روغن اسانس منتول را به یک لیتر آب 
اضافه کنید. پس از شستن موهایتان، 
دهید. شستشو  آب  این  با  را  آن 

این محلول برای چه چیزی استفاده 
شود؟ این اسانس مقوی پوست شما را 
آرام و موهایتان را درخشان می کند. 
سر  درمان  برای  می توانید  همچنین 
درد از آن کمک بگیرید. اگر ریشه های 

می تواند  محلول  این  دارید،  چربی 
موهای شما را تازه تر و زیباتر کند.

برای چهره شما
یک ساعت قبل از رفتن به رختخواب، 
ترکیب گلیسیرین و ویتامین E برای 
تمیز کردن پوست صورت استفاده کنید. 
برای ساختن این ترکیب، نیاز به اضافه 
کردن 10 کپسول ویتامین E به یک  
اونس گلیسیرین دارید، فقط کپسول 
سوزن  یک  از  استفاده  را   E ویتامین 
کنید.همچنین  اضافه  گلیسرین  به 
می توانید صورت خود را با یک بورس 
نرم، قبل از استفاده از این ترکیب، ماساژ 
دهید. با این کار، سلول های پوست مواد 
مغذی بیشتری را جذب خواهند کرد. 
این کار کمک می کند که سلول های 
مغذی  مواد  از  زیادی  مقدار  پوست 
و چروک های  کنند؛ چین  دریافت  را 
و  مشاهده خواهند شد  قابل  کمتری 
تغییر خواهد  رنگ پوست شما حتی 
کرد.چیزهایی که باید در ذهن داشته 
باشید:مخلوط را نباید از قبل نگه دارید 

و بعد استفاده کنید
اطمینان حاصل کنید که گلیسیرینی با 
کیفیت باال را از داروخانه خریداری کرده اید.

قبل از اینکه انسان شروع به استفاده از 
سخن گفتن کند، وجود داشته است. 
بنابراین، اشاره های غریزی اجتماعی در 
انسان ها وجود دارد که باعث شود تا در 
یک وضعیت اجتماعی از آن آگاه باشند. 
خنده نقش مهمی در تنظیم گفتگو در 
انسان دارد و همچنین در تسهیل پیوند 
اجتماعی در میان گروهی از افراد مهم 
ارتباطات  در  طبعی  شوخ  است.حس 
و  است  مهم  فردی  بین  جذابیت  و 
از صالحیت  همینطور یک جزء مهم 
احساس  یک  داشتن  است.  اجتماعی 
سالم از حس شوخ طبعی باعث پیوند 
هویت  تقویت  و  خانواده  و  دوستان 
گروهی می شود. حتی می توان گفت 
که خنده می تواند یک ازدواج شادتر را 

ترویج دهد.
شما  جذابیت  باعث  خنده   -4

می شود.
مطالعات نشان داده اند که مردانی با 
حس شوخ طبعی بسیار جذاب هستند. 
به نوبه خود، مردان بیشتر جذب زنانی 

می  آنها  های  جوک  با  که  میشوند 
شما  که  شود  می  باعث  این  خندند. 
اجتماعی  های  موقعیت  در  تر  راحت 
مانند میهمانی ها قرار گیرید و به شما 
اجازه می دهد که دایره اجتماعی خود 
را گسترش دهید. همچنین استدالل 
داشتن یک حس شوخ  که  می شود 
طبعی در مصاحبه شغلی باعث شانس 

پذیرفته شدن در استخدام می شود.
5- خنده باعث کاهش استرس 

و اضطراب می شود.
انعطاف  از  عنصری  عنوان  به  طنز 
پذیری توصیف شده است و می تواند 
مشکالت  که  دهد  اجازه  شما  به 
و  دهید  قرار  لحاظ  در  را  روزمره 
توانایی مقابله خود را در موقعیت های 
دشوار افزایش دهید. خنده، تأثیرات 
نامطلوب تأثیرات استرس بر سالمتی 
را تعدیل می کند و موجب خلق مثبت 
می شود.  منفی  احساسات  لغو  برای 
جنبه  فرد  که  می کند  کمک  این 
خنده دار را در شرایط نامساعد ببیند. 
است، پس  نیز مسری  واقعی  خنده 
چرا با به اشتراک گذاشتن یک خنده 
با دیگران، خلق و خوی کسی را بهبود 

نمی بخشید؟
را  ایمنی  سیستم  خنده   -6

تقویت می کند.
زندگی  در  پراسترس  تجربیات 
در  را  بدن  ایمنی  سیستم  روزمره، 
مانند  هایی  موقعیت  ترین  ساده 
زمانی که ماشین روشن نمی شود، 
بیماری  خطر  و  می کند  سرکوب 
عفونی و بیماری های قلبی را افزایش 
می دهد. یک احساس خوب از طنز، از 
تاثیر استرس بر سیستم ایمنی بدن 
دربرابر  شما  از  و  می کند  جلوگیری 

بیماری محافظت می کند.
7- خنده برای سیستم تنفسی 

مفید است.
ترین  ساده  و  ترین  سریع  خنده 
رفع  و  تنفس  تنظیم  برای  روش 
سوزش ریه ها را فراهم می کند. این 
منجر به افزایش سریع ضربان قلب، 
بیشتر  و مصرف  تنفس  بهتر  میزان 
و  ته دل  از  اکسیژن می شود. خنده 
طوالنی مدت، ریه ها را از هوای باقی 
مانده در آن خالص کرده و آن را با 
هوای تازه و غنی از اکسیژن جایگزین 
می کند. به عبارت ساده، خنده به شما 
اجازه می دهد تا عمیق تر نفس بکشید 
و سالمت تنفسی را به خصوص برای 
کسانی که بیماری های تنفسی مانند 
این در  افزایش می دهد.  آسم دارند، 
واقع یک حقیقت موثر است که خنده، 

یوگای توسعه یافته است. 

7 دلیل علمی که چرا باید بیشتر بخندیم رازهای سالمت بدن در کوتاه ترین زمان ممکن

وژیه انهم نوروزوژیه انهم نوروز
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مسابقات بین المللى تنیس ایندین ولز: 

ونوس سرینا را حذف کرد
ونوس ویلیامز در آستانه 3٨ سالگى 
در  را  سرینا  خود  کوچکتر  خواهر 
دور سوم تورنمنت بین المللى تنیس 
ایندین ولز 6 بر 3 و 6 بر ۴ شکست 
بر  ونوس  پیروزی  نخستین  این  داد. 
گراند  برنده 23  و  ساله  سرینای 36 
تا کنون  از سال 2٠1۴  تنیس  اسلم 

بوده است.
 17 در   199٨ سال  در  ونوس 
سالگى نیز برای اولین بار در دور دوم 
بازی های گراند اسلم استرالیا سرینا را 

که 16 سال داشت مغلوب کرده بود.
ونوس ویلیامز؛ 13 مارس 2٠1٨

از  غیبت  ماه   1۴ از  پس  سرینا 
تولد  از  بعد  و  بین المللى  مسابقات 
تورنمنت  در یک  آلکسیس  دخترش 
عنوان  او  مى یافت.  حضور  تنیس 
قهرمانى گراند اسلم 2٠17 استرالیا را 
در شرایطى در ملبورن به دست آورد 

که یک ماهه باردار بود.
در قسمت مردان مسابقه های تنیس 
ایندین ولز، راجر فدرر نفر اول تنیس 

اتحادیه جهانى ُکشتى از رفتارهای جمهوری 
اسالمى کالفه شده

= ایران رسماَ از جام جهانى 
کشتى آزاد انصراف داد.

جهانى  اتحادیه  =رییس 
مدیران  شدت  به  کشتى 
ایران  ورزش  مسئوالن  و 
و  داده  قرار  انتقاد  مورد  را 
گفته است کشتى ایران مثل 
سنگریزه در کفش اتحادیه 

جهانى کشتى شده است.

فدراسیون کشتى جمهوری اسالمى 
برگزاری  زمان  تغییر  به  توجه  با 
ادعای  و  فرنگى  کشتى  رقابت های 
تداخل با برنامه های آماده سازی تیم 
کشتى رسماً از حضور در جام جهانى 

کشتى آزاد آمریکا انصراف داد.
فدراسیون کشتى ایران به اتحادیه 
توجه  »با  اعالم کرده  جهانى کشتى 
اینکه  بر  مبنى  ایران  قبلى  اعالم  به 
جهانى  جام  برگزاری  امکان  اگر 
کشتى فرنگى در تاریخ پیشنهادی از 
کشتى  ملى  تیم  نباشد،  ایران  سوی 
زمان  افتادن  جلو  دلیل  به  هم  آزاد 
تیم ملى نمى تواند  انتخابى  برگزاری 
آمریکا  جهانى  جام  مسابقات  در 

شرکت کند.«
خبرگزاری مهر به نقل از مسئوالن 
توجه  »با  نوشته  کشتى  فدراسیون 
به عدم حضور ایران در جام جهانى، 
زمان  زودی  به  کشتى  فدراسیون 
برگزاری مرحله اول و دوم مسابقات 

شرکت  برای  ملى  تیم های  انتخابى 
و  جاکارتا  آسیایى  بازی های  در 
رقابت های جهانى مجارستان را اعالم 

مى کند.«
جمهوری  کشتى  فدراسیون 
از  فهرستى  با  روزها  این  اسالمى 
پنجه  و  دست  اساسى  مشکالت 
خطر  آنها  از  یکى  که  مى کند  نرم 
و  امتناع  دلیل  به  رشته  این  تعلیق 
با  نکردن  رقابت  برای  بهانه تراشى 
به  که  است  اسراییلى  کشتى گیران 
از سمت  نیز  آن رسول خادم  دنبال 

ریاست این فدراسیون استعفا داد.
رییس  اللوویچ،  نناد  همزمان 
به  نسبت  کشتى  جهانى  اتحادیه 
اتفاقات اخیر در کشتى ایران واکنش 

تندی نشان داده است.
او گفته »ایران تبدیل به سنگریزه 
اگر  ایران  ورزش  شده.  ما  کفش   در 

مقابل  ندادن  مسابقه  روند  این  به 
ادامه  دهد،  اسراییل  ورزشکاران 

ریسک زیادی را باید تحمل کند.«
»مسئوالن  کرده  تاکید  اللوویج  
اگر  که  باشند  متوجه  باید  ایران 
نخواهند ورزشکاران شان مقابل همه 
به  تنها  نه  کنند،  مبارزه  کشورها 
به  مى کنند  بلکه  وارد  ضربه  کشتى 

تمام ورزش ایران ضربه مى زنند.«
دالیل  از  یکى  مى شود  گفته 
جهانى  رقابت های  از  ایران  انصراف 
کشتى گیران  پرتعداد  حضور  آمریکا 
رقابت هاست.  این  در  اسراییلى 
معجزه  نمى تواند  بود  گفته  خادم 
قرعه  در  ایران  کشتى گیران  تا  کند 
با اسراییلى ها روبرو نشوند. خادم در 
مسؤوالن  به  خطاب  زیرکانه  نامه ای 
با هم  باید  این مسیر  در  بود  نوشته 

ببازیم!

مردان جهان با پیروزی آسان 6 بر 2 
و 6 بر یک مقابل فیلیپ کراچنوویچ از 

صربستان  به دور باالتر راه یافت.
مسابقه بعدی فدرر با جرمى چادری 
فدرر  بود.  خواهد  فرانسوی  تنیس باز 
36 ساله تا کنون پنج بار قهرمان این 

بازی ها شده است.
از سوی دیگر باخت نواک جاکوویچ 

پیشین  اول  نفر  و  صرب  تنیس باز 
دور  در  آهنین  مرد  به  ملقب  جهان 
دوم رقابت های تنیس 2٠1٨ ایندین 
کرد.  متاثر  را  او  دوستداران  ولز 
جاکوویچ در دومین بازی خود در این 
رقابت ها 7 بر 6، ۴ بر 6 و 6 بر یک 
برابر تارو دانیل تنیس باز گمنام ژاپنى 

به زانو در آمد.

است  گفته  بریتانیا  وزیر  نخست 
و  پلیس  بررسى های  که  صورتى  در 
دستگاه های امنیتى آن کشور به این 
نتیجه برسند که والدیمیر پوتین در 
اسکریپال،  سرگئى  کردن  مسموم 
به  کشور  آن  پناهنده  جاسوس 
انگلستان، دست داشته است نه تنها 
فوتبال  بازی های  گشایش  مراسم  به 
جام جهانى 2٠1٨ نماینده ای نخواهد 
آن  فوتبال  ملى  تیم  بلکه  فرستاد 
رقابت ها  این  در  از حضور  نیز  کشور 

خودداری خواهد کرد.
اعالم  هم  لهستان  و  ژاپن  استرالیا، 
کرده اند اگر این اتهام ثابت شود جام 
خواهند  بایکوت  را  روسیه  جهانى 

نمود.
فوتبال  فدراسیون  نگرانى  تنها 
انگلیس این است که با پشت کردن 
از سوی  به جام جهانى ممکن است 
تعلیق  فوتبال  جهانى  فدراسیون 
دارد  نظر  در  انگلیس  دولت  شود. 
نیز  را  دیگری  تالفى جویانه  اقدامات 
بگذارد  اجرا  مرحله  به  روسیه  علیه 
اما از آنجا که جام جهانى برای پوتین 
از  او  بین المللى  و  داخلى  موقعیت  و 
لذا  است  برخوردار  بسیاری  اهمیت 
بسیار  مى تواند  بازی ها  این  تحریم 

اثرگذار باشد.
عوامل  که  است  بار  دومین  این 
مى کنند  سعى  روسیه  اطالعاتى 
سازمان  سابق  افسران  و  جاسوسان 
ک.گ.ب را که به انگلستان پناهنده 
شده اند با ریختن مواد آلوده به رادیو 
اکتیو در چای، قهوه یا غذای آنها از 

احتمال تحریم جام جهانى از سوی بریتانیا و چند 
کشور دیگر

ادامه کار کیروش در ایران تا جام ملت های آسیا
کیروش  کارلوس  مى رسد  نظر  به 
سرمربى تیم ملى فوتبال ایران ادامه 
به  اسباب کشى  به  را  تهران  در  کار 

ازبکستان ترجیح داده است.
خبرگزاری رویترز مى گوید کیروش 
ایران  فوتبال  فدراسیون  پیشنهاد  به 
برای ادامه سرمربى گری تیم ملى آن 
کشور تا پایان بازی های جام ملت های 

آسیا پاسخ مثبت داده است.
در  نیز  اخباری  اخیر  روزهای  در 
با  کیروش  گفتگوی  و  دیدار  مورد 
فوتبال  فدراسیون  رئیس  تاج  مهدی 
در  او  شدن  ماندگار  زمینه  در  ایران 

ایران به گوش مى رسید.
چند روز قبل یک نشریه ورزشى در 
میان  توافق  درباره  خبری  ازبکستان 
کیروش و فدراسیون فوتبال آن کشور 
و استخدام وی به عنوان سرمربى تیم 

ملى ازبکستان منتشرکرده بود.
با  کنون  تا  ایران  فوتبال  ملى  تیم 
سرمربى  کیوش  کارلوس  هدایت 
جهانى  جام  دو  به  خود  پرتغالى 
است.  کرده  صعود  روسیه  و  برزیل 
کیروش که سابقه مدیریت تیم ملى 
پرتغال، باشگاه رئال مادرید اسپانیا و 
معاونت سرآلکس فرگوسن را در تیم 
 2٠11 سال  از  دارد  منچستریونایتد 

سرمربى تیم ملى ایران بوده است.
سال   7 از  است  گفته  همیشه  او 
و  است  راضى  ایران  در  مربى گری 
خاطرات خوبى از کار با فوتبال ایران 
داشته است. وی تمامى طول سال را 
در ایران نمى ماند و معموال چند ماه  را 
در پرتغال با خانواده اش سپری مى کند.

باالی  نسبتا  دستمزد  به  توجه  با 
کیروش و بیکاری بسیاری از مربیان 

ونوس ویلیامز

بین ببرند.
در سال 2٠٠6 یکى از اعضای بخش 
حاضر  حال  در  که  روسیه  جاسوسى 
به  است  کشور  آن  پارلمان  نماینده 
قصد دیدار با الکساندر لیتویننکو، افسر 
سابق اطالعاتى روسیه که به انگلیس 
پناهنده شده بود، به لندن سفر کرد 
گذاشت.  قرار  وی  با  رستورانى  در  و 
لحظه ای که لیتو یننکو به دستشویى 
رفت در غذای او ماده آلوده به رادیو 
اکتیو ریخت. لیتویننکو چند روز پس 
از بستری شدن در بیمارستان بارنت 
در شمال لندن درگذشت و کسى که 
پاداش  عنوان  به  شد  او  مرگ  باعث 

نماینده پارلمان روسیه شد.
لیست  مى  ترزا  آینده  روز  در چند 
تحریم هایى را که قرار است بر روسیه 
اعمال شود را اعالم خواهد کرد. یک 
لندن  تایمز  روزنامه  به  مطلع  منبع 
گفت دولت انگلیس سرگرم گفتگو با 

آمریکا و کشورهای اروپایى و تشویق 
واکنش های  دادن  نشان  برای  آنها 
علیه  نظامى  و  اقتصادی  سیاسى، 

روسیه است.
سرگئى اسکریپال و یولیا دختر او که 
هفته گذشته ساعاتى بعد از صرف غذا 
در رستوران زی زی در شهر سالزبری 
شده  تهوع  حال  و  سرگیجه  دچار 
بستری هستند  بیمارستان  در  بودند 
است.  نامساعد  همچنان  آنها  حال  و 
بررسى های  شد  اعالم  یکشنبه  روز 
از  بخشى  داده  نشان  کارشناسان 
آن  در  زی زی  رستوران  که  ناحیه ای 
آلوده  اکتیو  رادیو  مواد  به  دارد  قرار 

شده است.
یک  جسد  نیز   2٠11 سال  در 
از مخالفان  و  ثروتمند روس  بازرگان 
والدیمیر پوتین که به بریتانیا پناهنده 
در  حلق آویز  حالت  در  بود  شده 

خانه اش پیدا شد.

سرگئی اسکریپال و دخترش یولیا

نیز  مالى  مسئله  فوتبال  سرشناس 
ایران  در  کارلوس  کار  ادامه  در  قطعا 

بى تاثیر نبوده است.

کنایه دختر وینفرید شفر به ممنوعیت ورود زنان به 
استادیوم ها در ایران

سرمربى  شفر  وینفرید  دختر 
خبرساز  تهران  استقالل  تیم  آلمانى 
پاگذاشتن روی  با  شده است آن  هم 
حساسیت های نظام مقدس جمهوری 

اسالمى ایران.
آلیسا شفر که عکسى از خودش کنار 
برج های دوبى در اینستاگرام گذاشته 
سوی  از  زیادی  احساسات  ابراز  با 
است.  شده  مواجه  استقالل  هواداران 

در میان بیش از 5 هزار کامنت، یک 
هوادار به آلیسا نوشته »برای تعطیالت 
به ایران بیا و از کشور باستانى ما لذت 
گفته  و  داده  جالبى  پاسخ  او  و  ببر« 
»روزی به ایران میام که زنان مثل من، 
اجازه ورود به استادیوم داشته باشند.«

خانواده شفر در دوبى زندگى مى کند. 
استقاللى ها  بین  در  شفر  محبوبیت 
باعث شده آنها سر از صفحات مجازی 

آلیسا شفر برای اینکه دل هواداران استقالل را به دست آورد آبى مى شود و لباس  استقالل هم 
مى پوشد و حسابى الیک مى گیرد و گاهى هم البته حرف های عجیب و غریب مى شنود!

خانواده ی او هم درآورند و نسبت به 
آنها ابراز احساسات کنند. آلیسا هم در 
اینستاگرام خود عکس های منشوری 
کم ندارد و اگر در یکى از همین روزها 
و  خاتمى  احمد  و  علم الهدی  احمد  
او رفتند و در نماز جمعه  رفقا سراغ 
علیه اش خطبه خواندند و جاسوس و 
مزدور آلمان و آمریکا نامیدنش چندان 

جای تعجب نیست. 

وژیه انهم نوروزوژیه انهم نوروز

ایران - سیرالئون: ۲۶ اسفند در تهران

 17 روز  ایران  فوتبال  ملى  تیم 
نفری  صدهزار  ورزشگاه  در  مارس 
مقابل  دست گرمى  بازی  یک  تهران 

تیم سیرالئون برگزار مى کند.
مسابقات فوتبال جام جهانى 2٠1٨ 
روسیه روز 1۴ ژوئن آغاز مى شود و 
تا 15 ژوییه ادامه خواهد داشت. در 
نخستین بازی جام 2٠1٨، روسیه و 
رقابت ها  این  الف  گروه  از  عربستان 
در استادیوم لوژینکى مسکو پایتخت 
این  طول  در  مى کند.  دیدار  روسیه 
ورزشگاه   12 در  بازی   6۴ مسابقات 

در یازده شهر بازی خواهند کرد.
اولین مسابقه ایران در این رقابت ها 
کرس  ورزشگاه  در  مراکش  برابر 

توفسکى روز 15 ژوئن در شهر سن 
مراکش  تیم  بود.  خواهد  پترزبورگ 
و  آفریقاست  قاره  فوتبال  قهرمان 
تیم های  در  بازیکن  زیادی  تعداد 
کشورهای  دیگر  و  فرانسه  فوتبال 

اروپایى دارد.
به گفته کارلوس کیروش سرمربى 
تیم ملى فوتبال ایران، تعداد بازیکنان 
عضو تیم ملى در کشورهای خارجى 

٨ نفر است.
در  حضور  برای  که  22بازیکن 
با  دیدار  از  پیش  ملى  تیم  تمرینات 
سیرالئون انتخاب شده اند عبارتند از:

دروازه بان ها: علیرضا بیرانوند، رشید 
حامد  و  حسینى  حسین  مظاهری، 

لک.
وریا  رضائیان،  رامین  دفاع:  خط 
جالل  خانزاده،  رضا  محمد  غفوری، 
پژمان  چشمى،  روزبه  حسینى، 
محمد  و  آقایى  سعید  منتظری، 

انصاری.
على  ابراهیمى،  امید  هافبک ها: 
کمال  زاده،  عبداهلل  احمد  کریمى، 

کامیابى نیا و امید نورافکن.
على  زاده،  قلى  على  مهاجمان: 
علیپور، کاوه رضایى، وحید امیری و 

مهدی ترابى.
و سیرالئون  ایران  مسابقه دوستانه 
ورزشگاه  در  اسفند،   26 شنبه،  روز 
صدهزار نفری تهران برگزار مى شود.

کارلوس کیروش
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تنیس باز نوجوان ایرانی- آمریکایی:

 امیدوارم روزی بتوانم به ایران بروم
=»با توجه به اینکه پدرمن 
ایرانی نیست به من پاسپورت 
همین  به  نمی دهند  ایرانی 
موفق  کنون  تا  مادرم  دلیل 
شناسنامه  من  برای  نشده 
امیدوار  اما  بگیرد  ایرانی 
است روزی قانون فعلی ایران 
تغییر کند تا بتواند برای من 
شناسنامه و پاسپورت ایرانی 
بگیرد و بتوانیم با هم به ایران 

برویم.«
=کاترینا اسکات، وقتی نه 
ساله بود از طرف فدراسیون 
تنیس آمریکا به عنوان عضو 
تیم تنیس این کشور در این 
گروه سنی انتخاب و به کانادا 

اعزام شد.
=»من در هر دو مسابقه ای 
که در کانادا داشتم برنده تیم 

آمریکا بودم.«
=»مادرم هر سال هفت سین 
نو  پول  من  به  و  می چیند 

عیدی می دهد.«
فیروزه رمضان زاده - کاترینا ساشا 
اسکات، بازیکن ایرانی آمریکایی، عضو 
فدراسیون تنیس آمریکا است. او که 
در گروه سنی 9 سالگان به عضویت 
تیم تنیس آمریکا )USTA( انتخاب 
شد اکنون در گروه سنی زیر 1۴ سال، 
در این فدارسیون به فعالیت ورزشی 

خود ادامه می دهد.
یک  ساله،   سیزده  ورزشکار  این 
هفته پیش برای تمرین ورزش تنیس 
سکونت  محل  شهر  انجلس،  لس  از 
واقع در  به یک کمپ ورزشی   خود 
مسابقات  برای  تا  رفت  فلوریدا  شهر 

بعدی خود آماده شود.
لنا، مادر کاترینا، در سال 1۳۵8 در 
تهران به دنیا آمده است. او تا کالس 
چهارم دبیرستان در ایران بود تا اینکه 
در سال 199۷ )1۳۷6(  برای درمان 
سرطان سینه مادرش  به آمریکا آمد. 
او یک سال بعد در اواخر سال 1998 
در کالج با همسرش دیوید آشنا شد  
و زندگی مشترک خود را آغاز کردند. 
 200۴ سال  ژوئن    11 در  کاترینا 
شهر  در  ای  ال  یوسی  دربیمارستان 

سانتا مونیکا به دنیا آمد.
کاترینا درباره عالقه خود به ورزش 
به کیهان لندن می گوید: »مادرم در 
ایران به کالس باله می رفت و خیلی 
این  وارد  هم  من  که  داشت  دوست 
بودم  ماهه   18 وقتی  شوم.  رشته 
مادرم مرا در کالس باله ثبت نام کرد 
شیطنت  خیلی  که  جایی  آن  از  اما 

بودم  حرکت  در  دائم  و  می کردم 
باله  از  که  متوجه شدند  پدرم  مادرو 
خوشم نمی آید. بعد از آن مادرم مرا 
که  کرد  نام  ثبت  پاتیناژ   کالس  در 
ورزش  این  من  بود.  باله  کمی شبیه 
دائم در حال  را دوست داشتم چون 
حرکت بودم. حدود چهار سال پاتیناژ 

بازی کردم.«
ورزش  با  آشنایی  نحوه  مورد  در  او 
روز  »یک  می دهد:  توضیح  تنیس 
و  بار  اولین  برای  دوستانم  از  یکی  با 
بازی  تا تنیس  برای سرگرمی رفتیم 
کنیم آنجا بود که دیدم از این بازی 
خیلی خوشم می آید. مادر و پدرم هم  
زیادی  عالقه  تنیس  به  که  فهمیدند 
دارم. از آن به بعد بود که روی تنیس 
تمرکز کردم. پاتیناژ محدودیت سنی 

دارد اما تا آخر عمر و بدون محدودیت 
سنی می توانم تنیس بازی کنم.«

گوید:  می  ادامه  در  اسکات  کاترینا 
بازی  که  بودم  ساله  هفت  »تقریبا 
تنیس را شروع کردم و پس از چند 
کردم.  دنبال  را  تنیس  فقط  ماه 
توانستم  هم  تنیس  در  خوشبختانه 
این  در  االن  تا  و  کنم  پیشرفت 
به دست  زیادی  موفقیت های  ورزش 

آورده ام.«
ورزشی  فعالیت  سابقه  مورد  در  او 
هم  »پدرم  می گوید:  خانواده اش  در 
جایی  تا  و  است  عالقمند  ورزش  به 
می کند.  کمک  من  به  می تواند  که 
و  می کند  تشویق  مرا  همیشه  او 
برای دیدن  را  بیشتر وقت ها خودش 
ورزش  سالن  به  من  تمرین های 

می رساند و با من تمرین می کند.«
کاترینا با خنده می افزاید: »پدربزرگم 
مشکی  کمربند  هم  پدرم  پدر  یعنی 
این  از  می کنم   فکر  و  داشته  کاراته 
ارث  به  را  پدربزرگم  ژن   لحاظ، 

برده ام.«
ایرانی-  نوجوان  ورزشکار  این 
پنجم  کالس  در  وقتی  آمریکایی 
بعد  بود  به تحصیل  دبستان مشغول 
تنیس می رفت:   تمرین  به  از مدرسه 
داشتم  مسابقه  که  »روزهایی 
کمک  من  به  مدرسه  در  معلم هایم 
البته درس من هم خوب  می کردند، 
راهنمایی  اواسط کالس سوم  تا  بود، 
نمرات  چون  و  می رفتم  مدرسه  به 
اگر  بود   A همیشه  مدرسه  در  من 
مدرسه  به  نمی توانستم  هفته  یک 
بروم معلم ها در مدرسه با من تمرین 
برگزاری یک  از  می کردند، مثال قبل 
به من  را زودتر  آنها درس ها  مسابقه 
از  از مسابقه  بعد  آموزش می دادند و 

من امتحان می گرفتند.«
برای  شرایط  این  اما  مدتی  از  بعد 
مدرسه اش  آموزشی  کادر  و  کاترینا 
هفته  یک  به جای  سخت شد چون 
بعضی وقت ها مجبور بود برای شرکت 
در یک مسابقه دو تا سه هفته غیبت 

داشته باشد و به مدرسه نرود.
او در این مورد می گوید: »بعد از این 
مدت، خیلی سخت بود که درس های 
به  بدهم  به معلم ها تحویل  را  جدید 
همین دلیل من و پدر و مادرم تصمیم 
گرفتیم که از »تنکس گیوینگ« )عید 
صورت  به  گذشته  سال  شکرگزاری( 
 )homescholl( انالین درس بخوانم
راحت تر  خیلی  آموزشی  شیوه  این 
من  که  االن  مثال،  برای  چون  است 
در فلوریدا هستم می توانم هم کارهایم 
را انجام دهم  و هم درس هایم را به 
تحویل  معلم هایم  به  آنالین  شکل 

دهم.«
به  حاضر  حال  در  اسکات  کاترینا 
دنبال  را  تنیس  خصوصی  صورت 
می کند و مادر و پدرش همه مخارج 

او را تامین می کنند. او در مورد سایر 
هزینه ها توضیح می دهد: »البته وقتی 
مشغول  فلوریدا  در  حاال   مثل  که 
کمپ  در  هستم،  کمپ  در  تمرین 
خوابگاه هست و من همانجا می مانم. 
این کمپ زیر نظر فدارسیون تنیس 
آمریکا است و من یکی دو هفته در 
از  بعد  و  می کنم  تمرین  کمپ  این 
تمرین دوباره به کالیفرنیا و پیش پدر 

و مادرم برمی گردم.«
کاترینا اسکات، وقتی تقریبا نه ساله 
بود از طرف فدراسیون تنیس آمریکا 
به عنوان عضو تیم تنیس این کشور 
در این گروه سنی انتخاب و به کانادا 
با  همراه  کشور  این  در  و  شد  اعزام 
یک دختر و دو پسر دیگر در همین 
گروه سنی در آنجا مسابقه داد. در ده 
سالگی همراه با دو سه تا از دختران 
هم سن خود در یک مسابقه دیگر هم 

شرکت کرد.
او در مورد مسابقاتی که تا به حال 
شرکت کرده توضیح می دهد: »من در 
هر دو مسابقه ای که در کانادا داشتم 
برنده تیم آمریکا بودم. در یکی از این 
مسابقات که دو سال پیش برگزار شد 
قبل تر هم 9  مسابقه  در  و  ساله   10

ساله بودم.«
گذشته  سال  در  اسکات  کاترینا 
پسر  چهار  و  دختر  سه  با  همراه 
آمریکایی برای شرکت در دو مسابقه 
در  او  شد.  اعزام  لندن  و  فرانسه  به 
مسابقات لندن مقام دوم را به دست 
به  که  هم  فرانسه  مسابقه  در  آورد. 
انجام    )double(دونفری شکل 

می شد دوم شد.
ایرانی-  ورزشکار  نوجوان  این 
»بعضی  می کند:  اضافه  آمریکایی 
آمریکا  تنیس  فدراسیون  وقت ها 
بازیکنان مورد نظر خود برای اعزام و 
بر  را  بین المللی  شرکت در مسابقات 
اساس معیارهای مشخص فدراسیون 
برخی موارد هم  انتخاب می کند، در 
یک  در  موفقیت  از   پس  اعضا  این 
مسابقه داخلی انتخاب و به مسابقات 

=فائزه رفسنجانی: با رسول 
خادم کامال موافقم.

اکبر  علی  دختر  هاشمی  فائزه 
جمهوری  رئیس  رفسنجانی  هاشمی 
سابق و نماینده پیشین مجلس شورای 
نایب رئیس  با سمت  اسالمی، مدتی 
کمیته ملی المپیک ایران از نزدیک با 

ورزش کشور سر و کار داشت.
او در زمینه مشکل حضور بانوان در 
ورزشگاه ها و تالش های خانم هایی که 
رئیس  تشکیالت  در  مسئولیت هایی 
جمهوری دارند گفته است: اختیارات 
رئیس جمهوری در ایران محدود است.

حیطه  در  حتی  جمهوری  رئیس 
تصمیماتش  نمی تواند  نیز  خود  کار 
برخی  آنکه  ضمن  کند.  اجرایی  را 
برای  ایران  در  خاص  نهادهای 
مردم  امورات  و  جمهوری  رئیس 
زمانی  تا  بدبختانه  و  می تراشند  مانع 
وجود  لحاظ  به  که چنین سیستمی 
جریان های  دخالت  و  قوانین  برخی 
مداخله گر داریم  با کمال تاسف این 

وضع ادامه دارد.
وی افزوده به عنوان نمونه می بینیم 
کسانی که مسئولیتی در کشور به ویژه 
در بخش های اجرایی ندارند می توانند 
برگزاری یک کنسرت را لغو کنند یا 
آنکه وزارت ارشاد برای انتشار کتابی 

فائزه رفسنجانی

اختیارات محدود رئیس جمهوری و 
جریانات مداخله گرعلت عدم حضور 

خانم ها در ورزشگاه ها

نهادهای  برخی  اما  می دهد  مجوز 
خاص با فشار به ناشر او را مورد اذیت 
وظیفه  این  و  می دهند  قرار  آزار  و 
پلیس و قوه قضائیه به ویژه دادستان 
است که به عنوان مدعی العموم جلوی 
مدافع حقوق  و  بگیرد  را  قلدرها  این 
ملت باشد. بدون شک موازی کاری ها 
ایران  به  مهلکی  ضربات  مداخله ها  و 
ملی  منافع  خالف  بر  کامال  که  زده 

است.
فدراسیون  مسائل  مورد  در  فائزه 
خادم  رسول  استعفای  و  کشتی 
نظر  به  گفته  هم  فدراسیون  رئیس 
انجام  بزرگی  کار  خادم  آقای  من 
آنها  به  خادم  که  نکاتی  است.  داده 
است  درست  بسیار  کرده  اشاره 
اسرائیل  مقابل  می خواهیم  اگر  چون 
شود  اعالم  رسما  باید  نشویم  حاضر 
فدراسیون،  وضع  این  ادامه  با  چون 
مربی ها  کشتی گیران،  ورزشکاران، 
عذاب  کشتی  اندرکاران  دست  و 
می کشند. وقتی آنها بدانند قرار است 
مسابقه ای برگزار شود و موضوع رسما 
سرهم  به  نیازی  دیگر  گردد  اعالم 
برای  تالش  و  گوناگون  دالیل  کردن 
گفتن  دروغ  و  پزشک  گواهی  تهیه 
فعلی  روش  با  که  حالی  در  نیست. 
آینده  و  می شوند  مجازات  و  تحریم 

حرفه ای آنها از بین می رود.

سرمربی  شفر  =وینفرید 
گفته  ل  ستقال ا نی  لما آ
بدنسازی بازیکنان تیم پیش 
از شروع فصل ضعیف بوده.

مربی  صالح نیا  =ولی اهلل 
استقالل  پیشین  بدنساز 
که با آمدن شفر برکنار شد 
می گوید مربی بدنسازی که 
به  نیاز  خودش  آورده  شفر 

دو بدنساز دارد!

تیم های  پیشین  بدنساز  مربی 
تیم  و  پرسپولیس  استقالل،  فوتبال 
ملی ایران ادعای وینفرید شفر مبنی 
بر نسبت دادن مشکالت استقالل به 

بدنسازی پیش از فصل را رد کرد.
با  گفتگو  در  صالح نیا  ولی اهلل 
خبرگزاری مهر، با اشاره به ادعای د 
شفر مبنی بر نسبت دادن مشکالت 
به  العین  مقابل  بازی  در  استقالل 
به  گفت،  فصل  از  پیش  بدنسازی 
تجربه در  عنوان کسی که ۴0 سال 
و  استقالل  با  و  دارم  بدنسازی  کار 
بدنساز  مربی  عنوان  به  پرسپولیس 
یک  استقالل  با  قهرمانی،   11
یک  و  قهرمانی  نایب  یک  قهرمانی، 
سومی در جام باشگاه های آسیا دارم 
و  می کنم  رد  را  شفر  ادعای  شدیدا 
پیش  بدنسازی  می گویم  جرات  با 
با  ارتباطی  کوچکترین  فصل  از 

مشکالت بدنی فعلی تیم ندارد.
به گفته صالح نیا، »شفر یک بدنساز 
آقا  این  که  آورد  تیم  برای  خارجی 
که  دارد  نیاز  بدنساز  دو  به  خودش 
هفته  از  آنها  دهد!  تراش  را  بدنش 
هشتم تیم را تحویل گرفتند و االن 
گذشته.  هم  پنجم  و  بیست  هفته 
بدنسازی  علم  به  نبود  الزم  آقایان 
تسلط داشته باشند تا بتوانند از هفته 
هشتم تا االن بدن بازیکنان را بسازند. 
من خودم بارها همین استقالل را از 

وسط فصل تحویل گرفتم و توانستم 
تیم  و  بدهم  انجام  خوبی  بدنسازی 

هم با همان بدنسازی قهرمان شد.«
روزی  آیا  پرسیده  شفر  از  صالح  نیا 
تیم تان  بُردید  را  پرسپولیس  که 
که  روزی  آیا  نداشت؟  بدنی  مشکل 
نیم فصل  بدنسازی  بردید  را  الهالل 
مشکل نداشت؟ آیا روزی که با العین 
در امارات 2-2 مساوی کردید و همه 
کردند  چه چه«  و  »به به  شما  برای 
نیم  در  بدنسازی  مشکل  تیمتان 
فصل نداشت؟ آیا سه روزه تیمتان در 
بدنسازی نیم فصل مشکل پیدا کرد؟

به اعتقاد این مربی بدنساز، مشکل 
که  )بازی  العین  مقابل  در  استقالل 
به  تهران  در  یک  بر  یک  مساوی 
بود  روحی  مشکل  رسید(  پایان 
بر  حاکم  فضای  با  نتوانستند  که 
تیم  مشکل  شوند.  منطبق  ورزشگاه 
توقع  سطح  رفتن  باال  بازی  این  در 

از تیم بود که قبل از بازی این فضا 
چهار  سه،  که  بودند  کرده  ایجاد  را 
گل باید به العین بزنند و مشکل تیم 

ولی اهلل صالح نیا، شفر سرمربی
 استقالل را متهم به سیاه نمایی کرد

بدنساز استقالل و دستیار شفر جیری ساناک اهل جمهوری چک است که 
اندام خود او سوژه رسانه ها شد اما از عوامل بهبود وضعیت استقالل است 
و بدن بازیکنان این تیم زیر نظر او شرایط ۹۰ دقیقه دوندگی را پیدا کرد

اعزام می شوند.«
فدراسیون  کمک های  مورد  در  او 
»هزینه  می گوید:  آمریکا  تنیس 
مسابقات  تمام  دیگر  مخارج  و  هتل 
برعهده فدراسیون تنیس آمریکاست؛ 
از رفتن به کمپ تنیس  مثاًل  پیش 
دختر  بازیکن  بین 1۴  از  فلوریدا  در 
دریافت   confidance award
به  امکان  حد  تا  فدراسیون  کردم. 
یک  در  اگر  می کند.  بازیکنان کمک 
از  باال یکی  مسابقه جهانی در سطح 
فدراسیون  شود  برنده  تیم  اعضای 
تنیس تا دو هزاردالر به عنوان هدیه 
پرداخت می کند تا از این پول، برای 
خود  ورزشی  تمرین های  انجام 
استفاده کند. البته این پرداخت برای 

هر مسابقه تفاوت دارد.«
توضیح  همچنین  اسکات  کاترینا 
کفش  و  لباس  برای  که  می دهد 
تنیس او شرکت ADIDAS و برای 
 BABOLAT  راکت هایش هم برند

اسپانسر او شده اند.
 pro او با اشاره به این که مسابقات
ITF از چهارده سالگی شروع می شود 
می گوید: »حداکثر سن برای شرکت 
در مسابقات بین المللی سیزده سالگی 
است و من هم تازه به این مرحله وارد 

شده ام.«
عالقه   به  ادامه  در  اسکات  کاترینا 
خود به زبان فارسی، آداب و رسوم  و 
غذاهای ایرانی اشاره می کند: »وقتی 
به مدرسه  ورود  از  قبل  تا  بودم  بچه 
صحبت  فارسی  مادرم  با  همیشه 

برایم  مادرم   آنوقت ها  می کردم. 
فارسی  شعر  و  داستان  کتاب های 
ایرانی هم  غذاهای  به  من  می خواند. 

عالقمند هستم.«
پدرم  اینکه  »با  می کند:  اضافه  او 
خیلی  مادرم  برای  است  آمریکایی 
مهم است که فارسی صحبت کردن 
بتوانم  و  بفهمم  را  فارسی  باشم،  بلد 
مدرسه  به  وقتی  از  اما  کنم  صحبت 
رفتم شروع کردم به انگلیسی صحبت 
کردن. اما برای اینکه فارسی را هیچ 
وقت فراموش نکنم مادرم همیشه با 
زبان  من  می زند.  حرف  فارسی  من 
فارسی را می فهمم و اگر مجبور باشم 
به زبان فارسی  تا حدودی  توانم  می 

حرف بزنم.«
همگی  کاترینا  مادری  خانواده 
بیشتر  می کنند،  زندگی  آمریکا  در 
دوستان او هم ایرانی هستند  که البته 
یکدیگر  با  انگلیسی  زبان  به  نیز  آنها 
این  با خنده در  او  صحبت می کنند. 
مورد می گوید: »بعضی وقت ها من و 
دوستان ایرانیم وقتی نخواهیم کسی 
کلمات  از  شود  ما  منظور  متوجه 

فارسی استفاده می کنیم.«
ایرانی-  ورزشکار  نوجوان  این 
سرزمین  به  خود  عالقه  از  آمریکایی 
مادریش ایران نیز می گوید: »با توجه 
به اینکه پدر من ایرانی نیست به من 
به همین  نمی دهند  ایرانی  پاسپورت 
دلیل مادرم تا کنون موفق نشده برای 
من شناسنامه ایرانی بگیرد اما امیدوار 
تغییر  ایران  فعلی  قانون  روزی  است 
و  شناسنامه  من  برای  بتواند  تا  کند 
پاسپورت ایرانی بگیرد و بتوانیم با هم 

به ایران برویم.«
نوروز  اینکه  بیان  با  پایان  در  او 
خوبی  به  را  آن  به  مربوط  رسوم  و 
بچه  وقتی  »تا  می گوید:  می شناسد 
مراسم  به  هم  با  مادرم  و  من  بودم 
موقع  می رفتیم.   چهارشنبه سوری 
خانه  در  مادرم  سال،  هر  هم  نوروز 
من  به  و  می چیند  هفت سین  سفره 

پول نو عیدی می دهد.«

وژیه انهم نوروزوژیه انهم نوروز

بدنسازی پیش فصل نبود. شفر کاماًل 
از  را  فشار  خواست  و  کرد  فرافکنی 

روی خودش بردارد.
صالح نیا تاکید کرده در توانایی های 
عادت  این  اما  نیست،  شک  شفر 
اخالقی خوبی نیست روزی که برنده 
ثبت  خودش  نام  به  را  نتیجه  شد 
پای  نگیرد  نتیجه  که  روزی  و  کند 
علیرضا منصوریان و مربیان قبلی را 
وسط بکشد. در آلمان نمی دانم اما ما 

نمایی  را سیاه  کار  این  نام  ایران  در 
می گذاریم برای شانه خالی کردن از 

بار مسئولیت.
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سال2006 )1385(در سیاست  های 
تعیین  تحولی  با  تبعیدی  مخالفان 
میان  از  است.  شده  آغاز  کننده 
برآشفتگی رنگ  ها یک خط مشخص 
منادیان  که  خطی  ــ  می آید  پدید 
گذشته  دهندگان  ادامه  از  را  آینده 
جدا می کند. پس از سال  ها کوشش 
یکی  در  سرانجام  بیهوده،  ظاهر  به 
دو سال گذشته پاره ای رویداد  های 
اجتماع  مقیاس  های  )با  دراماتیک 
ایرانیان بیرون( به شکستن پاره ای 

قالب  ها انجامید. 
سیاست  های  بیماری  و  ویژگی 
تبعیدی در بیشتر این سه دهه و در 
ادامه گذشته  بیشتر طیف سیاسی، 
واقع  در  که  است  بوده  اکنونی  در 
چندانی  نشان  نمی بود؛  »اکنون« 
همان  نمی داشت.  زمان  گذشت  از 
سخنان و روحیه  ها بود، به تلخی نو 
به نو آغشته. هیچ مالحظه و مصلحتی 
نمی توانست فضای روانشناسی را به 
دگرگون  رویکرد  ها  در  تغییر  سود 
بازتاب  بی  متفاوت  صدا  های  کند. 
می ماند یا به فریبکاری تعبیر می شد. 
یک نسل شکست خورده مصمم بود 
زندگی خود را در آرزوی بازگشت به 

بازنگشتنی، بسر آورد.

ولی آن نسل شکست خورده از سه 
سو زیر فشار بوده است: سیل آگاهی 
هر سوی جهان  از  که  روشنگری  و 
و  است  سرازیر  غربی  انگیز  شگفت 
نیز  ترین ذهن  ها  کند  دیوار  های  در 
رخنه ای می کند؛ سیر رویداد  ها در 

ایران که موقعیتی سراسر متفاوت از 
هر چه در گذشته پدید آورده است؛ 
و برآمدن نسل تازه ایرانیان، با نیاز  ها 
و نگاه متفاوتشان که گذشته زیان را 
به مرگ سیاسی، پیش از آنکه زمان 

طبیعی شان سرآید، می اندازد.      
    دراماتیک ترین رویداد ساختار 
شکن )به اصطالح خانم نیلوفر بیضائی( 
انتشار فراخوان ملی رفراندم از ایران 
بود که برای نخستین بار پشتیبانی 
گرایش  های  و  سازمان  ها  نمایندگان 
سیاسی عمده چپ و راست را بدست 
دو  مواضع  که  بود  آن پس  از  آورد. 
ناگزیر  به  فاصل  خط  اصلی  سوی 
دمکراسی  ایران  مسئله  شد:  روشن 
و  جمهوری  یا  است  بشر  حقوق  و 
پادشاهی مشروطه؛ رای مردم پذیرفته 
است یا نیست؟ دومین تحول، گرد هم 
آمدن نمایندگانی از آن گرایش  ها در 
برلین، و با ابعاد بزرگ تر، در بروکسل 
این  بروکسل  بود.  سال  پایان  در 
ابعاد بزرگ خود  بر  ویژگی را عالوه 
و  گفتن  و  نشستن  برای  که  داشت 
برخاستن نبود. بحث  های جهت دار 
آن به اعالم مواضع روشن و گزینش 
یک ساختار کوچک و مقدماتی برای 

جنبش  ترین  مهم  نگهداشتن  زنده 
سال  های پس از انقالب انجامید. 

 گزینش هیئت اجرائی هفت نفری 
جنبش رفراندم و بویژه شورای عالی 
سیاست  های  در  ای  تازه  فصل  آن 
تبعیدی گشود. برای نخستین بار نه 
تنها فعاالن چپ و راست رسما و با 
اعالم نام خود در کنار هم نشستند 
بلکه مسئله پیوند دادن مبارزه درون 
و بیرون نیز گشوده شد.  در شورای 
برجسته  نمایندگان  ای  پاره  عالی 

از  تن  سه  به  ایران  راست  و  چپ 
فعاالن جنبش دانشجوئی در درون 
پیوسته اند که دالوری شان را اندازه 
نمی توان گرفت. در سیاست ایران تا 

کنون چنین ترکیبی از طیف سیاسی 
و تنوع نسلی )سه نسل( پیشینه ای 
نداشته است. ما در اینجا با یک تابو 
روبروئیم. جنبش  عیار  تمام  شکنی 
ترین  تنها جدی  نه  اکنون  رفراندم 
چالش را به جمهوری اسالمی عرضه 
را  چپگرایان  بویژه  بلکه  می کند 
ناگزیر به درآمدن از فضای مه آلود 
سه دهه گذشته خود می سازد. زمان 
روبرو شدن با گزینش  های مشخصی 
است که نیم قرن گذشته دربرابر ما 
خواهان  )مشروطه  است.  گذاشته 
بیرون  فضا  آن  از  را  خود  زودتر 

انداختند(.
از  که  ای  کننده  تعیین  تحول 
پیام  آن سخن رفت چیرگی قطعی 
سیاسی  بحث  بر  رفراندم  فراخوان 
با این پیام  در بیرون است ــ دیگر 
و  مردم  حق  انکار  با  مگر  نمی توان 
حقوق  از  تر  باال  سیاست  گذاشتن 
بشر یا برپا داشتن دیوار  های تصوری، 
نظر  به  درون  )در  کرد  مخالفت 
می رسد که جز بحث بی اعتبار اصالح 
و  نیست  آن  برابر  در  چیزی  طلبی 
روشنفکران اسالمی هم بیش از بیش 
دگرگشت  مسلمان  روشنفکران  به 

دمکراسی  با  مشکلی  که  می یابند 
ندارند.(

 پس از کامیابی  های عملی جنبش 
خود  برای  که  تکلیفی  در  رفراندم 
عنوان  به  ــ   است  داشته  مقرر 
نیرو  های  همکاری  برای  ای  زمینه 
شاهد  ما  ــ  اندیش  دگر  سیاسی 
دو  میان  برخورد  ها  ترین  روشن 
تبعیدی  سیاستگران  اصلی  اردوی 
ـ اردوی دمکراسی و حقوق  هستیمـ 
اردوی  و  ایران،  یکپارچگی  و  بشر 

زور در  به  را  ای که خود  سرگشته 
طرف عوضی تاریخ قرار می دهد ــ 
که می باید از آن استقبال کرد. بیش 
در  رهاننده  سازنده  بحث  همه  از 
اردوگاه چپ درگرفته است. گروه  های 
راست افراطی که تا کنون مشروطه 
خواهان را به فروختن مواضع خود 
به چپگرایان متهم می کردند اکنون  
که  ندارند  آن  از  بیش  الفی  خود 
را هم  دگراندیش  اند چند  توانسته 
میان  در  کنند.  جلب  همکاری  به 
ـ با گرایشی  نویسندگان چپگراستـ 
که به مباحث نظری و جدل سیاسی 
دارند ــ که مباحثاتی دارای اهمیت 
حیاتی، نه تنها برای چپ ایران بلکه 
آینده سیاست در کشور ما، درگرفته 

است.  
 دست باال یافتن عنصر دمکراسی 
لیبرال در این مباحثات، با همه بی 
در  )که  لیبرالیسم  به  چپ  میلی 
سیاست  های  به  ربطی  بافتار  این 
اقتصادی ندارد و ناظر بر حقوق بشر 
است،( بویژه با توجه به واکنش  های 
نوید  کاروان،  از  مانده   چپگرایان 
بخش است. در حالی که نویسندگانی 
مانند آقایان جمشید طاهری پور و 
از  برونرفت  به  راهی  سیاوشی  رضا 
بن بستی که چپ ایران خود را در 
می دهند  نشان  است  انداخته  آن 
 obsessive ستیزه جوئی سودا زده(
مشروطه،(  پادشاهی  هواداری  با 
دیگری  سیاسیکاران  و  نویسندگان 
سیاست  های  مه  دا ا در  همچنان 
شکست خورده به دفاع از جمهوری 
اسالمی یا از میان بردن ملت ایران به 
نام حق تعیین سرنوشت ملیت  های 
ایران )که در چند هفته »یا«ی آن 
برداشته شد و ملت  های ایران جایش 

را گرفت( فرو می غلتند.  
دیگری  گروه  بگذریم  که  اینها  از 
در  مانده  بیشتر  همه  از  می ماند، 
کوشش  ها  همه  با  که  گذشته ای، 
پیوسته دور تر می شود و قدرتی که 
پیوسته از آن می کاهد. در آن زمان  ها 
نداده  روی  هنوز  انقالب جنسی  که 
بود، در آن جهان مرد ساالر، می گفتند 
می توانند  زیرا  دارند  قدرت  خانم  ها 
بگویند نه. در آن ضرب المثل، حد 
سنی پوشیده ای هم بود که نمی باید 

فراموش شود. 

داریوش همایون  روزنامه نگاری برجسته،
و  نوجو،  و  جستجوگر  نظریه پردازی 
میهن دوست  و  ملی گرا  سیاستمداری 
بود که بر نقش موثر ایران در مناسبات 

منطقه ای و جهانی آگاهی داشت.
وی سال های طوالنی در روزنامه های 
بنیانگذاران  از  و  زد  قلم  ایران  معتبر 
بود  »آیندگان«  روزنامه ی  اصلی 
تاریخچه ی  در  نوین  صفحه  ای  که 
گشود.همایون  ایران  روزنامه نگاری 
خود  تسلط  و  روزنامه نگاری  مهارت 
ایده های سیاسی  با  را  فارسی  زبان  بر 
خویش در هم آمیخت و از دهه ی 30 
از  نوشته هایی  این سو،  به  خورشیدی 

خود بر جای گذاشت که بنا بر شرایط 
آنها  از  بسیاری  خاورمیانه،  در  موجود 
همچنان معتبرند و گویی همین امروز 
قدیمی وی  مقاالت  شده اند.  نگاشته 
پنجاه خورشیدی  تا  در دهه های سی 
موقعیت  مستند  بازتاب  همچنین 
هستند.  ایران  اجتماعی  و  سیاسی 
از  گلچینی  بازنشر  به  ما  رو  همین  از 
که  می پردازیم  همایون  داریوش  آثار 
در سال های تبعید پس از انقالب 57 
نزدیک  همکاری  نیز  لندن  کیهان  با 
ستون  این  در  که  مقاالتی  داشت. 
لندن  کیهان  آرشیو  از  می خوانید، 

انتخاب شده اند.
داریوش همایون

 )5 مهر 13۰۷ ، تهران- ۸ بهمن 13۸۹ ، ژنو(

 منادیان یا ادامه دهندگان 
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دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )61(

در اواخر سال 1917 دولت ساویت 
مذاکره  وارد  آلمان  دولت  با  روسیه 
در  که  مذاکراتی  اساس  بر  و  شد 
برست لیتوسک انجام گرفت طرفین 
به صلح رسیدند )سوم مارس 1918(

ادامه  مذاکرات  این  که  هنگامی 
داشت هنوز سر جرج بوکانان سفیر 
روسیه  در  تزاری،  دربار  در  انگلیس 
می زیست. او در یادداشت های روزانه 
 )1917 دسامبر   31 )به تاریخ  خود 

می نویسد:
»یک دسته از نمایندگان آلمان که 
پطروگراد  وارد  صلح  مذاکرات  برای 
شده اند از هرج و مرج روسیه شدیداً 
مالیه  اوضاع  کرده اند. خرابی  تعجب 
روسیه  صنایع  پاشیدگی  هم  از  و 
فوق تصور آنهاست. آلمانی ها ازجمله 
از  برای قرارداد صلح پذیرفته اند که 
ضمیمه کردن خاک نواحی متصرفی 
در  و  کنند  خودداری  کشورشان  به 
نباشد  میان  در  غرامتی  حال  عین 
به  نیز  متفقین  که  آن  به  مشروط 
همین ترتیب عمل نمایند. اما هنوز در 
مورد شرایطی که باید به آراء عمومی 
 . . هست. اشکاالتی  شود  مراجعه 
آلمانی ها از فراخواندن سپاه خود از 

لهستان و کورالند و ممالک بالتیک 
مضایقه دارند و می گویند اهالی این 
سرزمین ها بیشتر تمایل به کشورهای 

متحده مرکزی اروپا دارند.
برست(  )در  روسیه  نمایندگان 
آموزش و دستورهای تازه خواسته اند. 
است  داده  آنها دستور  به  تروتسکی 
که جواب رد به آلمانی ها بدهند. در 
این قسمت خوب از عهده برآمده و 
آلمانها را مطمئن کرده است که اگر 
به پطروگراد بیایند هم خودشان و هم 
اهالی از گرسنگی هالک خواهند شد. 
تروتسکی شرایط آلمان را قابل قبول 
می داند و در سخنرانی روز اول سال 
گفت ما امتیازات دیگری نمی دهیم. 
سربازان آلمان بدانند در اینجا ارتش 
ندارد.  رئیس  که  هست  جدیدی 
قانون جزا ندارد. به زور شالق کسی 
را به جبهه نمی برند و اینجا جبهه ای 
است که هرکدام از هموطنان ما یک 
سرباز آن محسوب می شوند و آنها باید 
تشخیص دهند که از چنین قشونی 

چه کارها ساخته است.
تروتسکی می داند که ارتش روسیه 
در  و  نیست  جنگ  به  حاضر  دیگر 
شده  آغاز  که  ترتیباتی  با  حقیقت، 
جز این هم انتظاری نباید داشت. در 
قشون روسیه سرهنگ ها آشپز شده اند 
و آشپزها سرهنگ. در بیمارستانهای 
نظامی دستور فوری عملیات جراحی 
کند.  صادر  سربازها  کمیته  باید  را 
می گویند یک هنگ از سپاهیان روس 
و اسب های  توپ ها  در جبهۀ جنگ 

خود را به آلمانی ها فروخته اند!«
آلمان  و  روسیه  بین  صلح  پیمان 
رومانی،  اتریش،  آن:  متحدین  )و 
عثمانی(، منافع ملی ایران را منظور 
مختار  وزیر  بهادر،  اسد  می داشت. 
ایران در پطروگراد به تهران گزارش 
و  عثمانی  امپراتوری  »دولت  داد: 
دولت جمهوری روس متعهد می شوند 
استقالل و تمامیت خاکی و ترقیات 
دولتین  بشناسند.  را  ایران  آزادانۀ 
سابق  قراردادهای  تمام  متعاهدتین 
بین المللی را که به قصد ایجاد منطقه 

نفوذ و منافع خصوصی در ایران بسته 
شده لغو اعالن می کنند. هر دو دولت 
قشون خود را از ایران خارج می کنند 
حاصل  نظر  توافق  ایران  دولت  با  و 
تخلیه  ترتیبات  برای  کرد  خواهند 
قشون و همچنین برای تأمین ضمانت 
که از طرف سایر دول هم استقالل و 
تمامیت و ترقی آزادانۀ ایران شناخته 

شود.«
از  بهادر  اسد  دیگری  تلگراف  در 
روسیه  جدید  دولت  نمایندۀ  تعیین 
در ایران خبر می دهد: »مسیو براوین 
در خوی  روس  سابق  قنسول  ویس 
کمیساریای  مختار  مأمور  به سمت 
امور خارجه عازم طهران شده، ضمناً 
را  سفارت  کارهای  که  دارد  دستور 
است که  ولی مشکل  بگیرد  تحویل 
وزیر مختار )فون اتر( و اعضای سفارت 
تحویل  مشارالیه  به  را  کارها  روس 
دهند. در هر حال، این مسأله مربوط 
براوین  ورود  ولی  است  خودشان  به 
با حکومت  ارتباط  به طهران وسیله 
حاضره را تواند داد. ضمناً الزم است 
اضافه نماید که حکومت حاضره مانند 
براوین مأموری هم در استکهلم دارد 
که هرچند شناخته نشده ولی تمام 

کارها، توسط او انجام می گیرد«.
در این فاصله، وثوق الدوله جای خود 
را به عالءالسلطنه سپرد و پس از چند 
ماه عین الدوله جانشین عالءالسلطنه 
شد که کابینۀ او نیز بیش از دو ماه 
دوام نکرد و از نو، قرعۀ زمامداری به نام 

مستوفی الممالک افتاد.
انقالب روسیه در عین حال، اوضاع 
را در داخل خاک ایران از آنچه که بود 
آشفته تر ساخت. فضای مساعدی که 
روسیه  از تصمیم دولت جدید  پس 
برای  اشغالی  مناطق  تخلیه  بر  دایر 
در  مطبوعاتی  و  حزبی  فعالیت های 
ایران فراهم ساخته بود، فرصت طلبان 
را به میدان کشانید و جنگ و جدال 
قبیله ای از سر گرفته شد. تب انقالبی 
که  دموکرات  حزب  گرفت.  شدت 
فعالیت خود را از سر گرفته بود دچار 
»دموکرات های  شد.  چنددستگی 
ضد تشکیلی« به رهبری سید محمد 
را  ایران«  »ستاره  روزنامه  کمره ای 
ارگان خود قرار دادند و گروه دیگری 
که از انقالب روسیه الهام می گرفتند 
در روزنامه های »ایران«، »زبان آزاد« و 
»نوبهار« اندیشه های خود را منعکس 
می کردند. انتشار روزنامه های متعدد 
که هرکدام سازی جداگانه می نواختند 
بر نابسامانی اوضاع در کشور جنگزده 
دولت  می افزود.  گسیخته  هم  از  و 
کردن  محدود  برای  عالءالسلطنه 
نظر  در  تازه ای  مقررات  مطبوعات، 
گرفت و از آن جمله، انتشار روزنامه را 
که تا آن زمان منوط  به اجازۀ وزارت 
معارف بود موکول به کسب اجازه از 

هیأت وزیران کرد.

دو تصویبنامۀ هیأت وزیران چنین 
مقرر می داشت:
مصوبۀ یکم

ماده اول ـ مادام که قانون هیأت 
ملی  شورای  مجلس  ز  ا منصفه 
نگذشته، شکایات راجع به مطبوعات 
بدون هیأت منصفه در محاکم عدلیه 
رسیدگی و محاکمه خواهد شد. وزارت 
عدلیه یکی از شعب محاکم را برای 

این امر تخصیص خواهد داد.
مادۀ دوم ـ تعیین مجازات، موافق 
مگر  بود  خواهد  مطبوعات  قانون 
مطبوعات  قانون  در  که  مواردی  در 
تصریحی نباشد. در این صورت موافق 
قانون جزای عرفی موقتی حکم داده 

خواهد شد.
ریاست وزراءـ  محمدعلی

مصّوبۀ دوم
هیأت وزرای عظام تصویب فرمودند 
که از این تاریخ، اشخاصی که امتیاز 
روزنامه از وزارت معارف می خواهند 
باید اجازۀ آن به تصویب هیأت وزرای 
عظام رسیده باشد و نیز کلیۀ امتیازاتی 
حاضره  کابینه  تشکیل  از  قبل  که 
و  داده شده  معارف  وزارت  از طرف 
تاکنون اشاعه نیافته توقیف و موکول 

به  اجازۀ هیأت وزرا خواهد بود.
محمدعلیـ  ریاست وزراء

در عرصۀ بین المللی، خروج روسیه 
ضربه ای  متفقین  برای  جنگ  از 
سنگین و ناگوار محسوب می شد. اگر 

آلمان نیروهای خود را در یک جبهه 
متمرکز می ساخت مقابله با آن برای 
نمی بود.  ممکن  به آسانی  انگلستان 
اوضاع  جنگ،  به  آمریکا  ورود  با  اما 

تغییر کرد.
 1916 سال  پایانی  ماههای  در 
جمهوری  رئیس  ویلسون«  »وودرو 
آمریکا اقداماتی را به منظور میانجیگری 
بین طرفین جنگ و استقرار صلح در 
اروپا آغاز کرده و به نتایجی هم دست 
زیردریایی های  حملۀ  اما  بود  یافته 
آلمان به ناوگان بازرگانی آمریکا، افکار 
عمومی را در آن کشور برانگیخت و 
»ویلسون« علی رغم سیاست اصولی 
خود دایر بر دور نگهداشتن کشورش 
از مخاصمات آن سوی اقیانوس، در 
قطع  آلمان  با   1917 فوریه  اوایل  
رابطه کرد. »جوهن لورنس کالدول« 
سفیر آمریکا در تهران، طی یادداشتی 
دولت  فوریه 1917  پنجم  تاریخ  به 
ایران را از تصمیم دولت متبوع خود 

آگاه ساخت:
الدوله  وثوق  آقای  اشرف  حضرت 

رئیس الوزراء و وزیر امور خارجه
دستورالعمل  برحسب  دوستدار 
دولت متبوعۀ خود افتخاراً به استحضار 
اولیای دولت ایران می رساند که نظر 
به  دائر  آلمان  دولت  اخیر  اعالم  به 
قصد تجدید جنگ تحت البحری در 
و  رعایت  بدون  سفائن،  عموم  مورد 
هیأت  و  آمریکا  کبیر  استثناء سفیر 
به فوریت  برلن  از  مشارالیه  سفارت 
و  آلمان  سفیرکبیر  تذکرۀ  و  احضار 
اجزاء او در واشنگتن نیز بدون تأخیر 

داده خواهد شد.
رئیس جمهوری نمی خواهند تصور 
کنند که دولت آلمان واقعاً تهدیدات 
بیطرف  بر ضد تجارت دول  را  خود 
به موقع اجرا گذارد ولی اگر به چنین 
اقدامی مبادرت شود رئیس جمهوری 
از کنگره اختیار خواهد خواست برای 
دریاهای  در  که  آمریک  اتباع  حفظ 
مختلف به هر قسم کسب و تجارت 
صلح آمیز قانونی اشتغال دارند تمام 

قوای ملی را به کار برد...

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 1242 (

وودرو ویلسون

وژیه انهم نوروزوژیه انهم نوروز

حسن مستوفی الممالک
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زنون و عقاید 
عجیب او

1ـ از هنرپیشگان توانا و برجستۀ تئاتر ایران
2ـ حرف ندا ـ از جنگ افزارهای مخّرب

3ـ نگهداری فرزندان ـ اجداد
4ـ »نه« به عربی ـ درز ـ داخل دهان است

و  قرابت  ـ  اروپا  تاریخی  کاخ های  از  ـ   5
خویشاوندی

6 ـ آشکار ـ رسوم و شعائر
7 ـ زبانی است ـ بنیه

8 ـ دهان ـ مایۀ حیات
قرن  در  انگلیس  معروف  داستانسرایان  از  9ـ 

گذشته
10ـ از رودخانه های اروپا ـ سهل ـ مهاجرت
11ـ پلی معروف در ایران ـ جانداری است

قرن  در  جهان  نقاش  معروفترین  1ـ 
گذشته 

2ـ موسیقیدان برجسته و معروف آلمان 
و خالق اثر تریستیان و ایزولد

3ـ هنر هفتم
4ـ خاطر ـ ایفاء ـ درختی است

5 ـ کاشانه ـ تکخال
6 ـ عالمت ـ دو رو و مزّور
7 ـ سّدی در ایران ـ جوان
8 ـ از کشیدنی ها ـ تباهی

پایتخت  ـ  زشت  ـ  است  مرضی  9ـ 
کشوری است

10ـ از فصول ـ ضمیری است
11ـ نوار تزئینی ـ ملعبه

مشهور،  خوانندگان  از  1ـ 
قدیمی و فقید ایران

2ـ نوعی شترـ  از قهرمانان 
شاهنامهـ  آرایش سنتی

در  شهری  ـ  ولی  3ـ 
ـ  واحد  قیمت  ـ  مازندران 

اپرایی از وردی
4ـ جزیره ای متعلق به ایران 
مصارف  با  است  گیاهی  ـ 

دارویی ـ ِگل
5 ـ قوای نظامی ـ حیوانی 

است ـ شجاع
6 ـ آلودگی ـ خواهش ـ از 

ادویه ها ـ زبانی است
7ـ  اضافیـ  رطوبتـ  زبان

8ـ  خوبیـ  موقعیت زمانی 
ـ دستی

9ـ از نوشیدنی ها ـ اجرا ـ 
جانوری با پوستی گرانبهاـ  
از آنطرف معنی تبرئه شده 

می دهد
10ـ دشت ـ پلی تاریخی 

در ایران
11ـ از ادوات استفهام ـ از 

سالطین قاجار
12ـ میمنتـ  عصارهـ  مانع

شهرهای  از  ـ  خوب  13ـ 
ایران ـ جهان

و  باغ  ـ  انگشت  سر  14ـ 
بوستان ـ با نمک

فراری  و  کردن  دور  15ـ 
پوستی  عوارض  از  ـ  دادن 

ـ شهری در ایران

داستانسرایان  و  نویسندگان  از  1ـ 
در  ـ  ایران  فقید  و  معاصر  معروف، 

مساجد پیدا می شود
2ـ از طبیعی دانان بزرگ جهان در قرن 
و  از خوانندگان خوش صدا  ـ  نوزدهم 

مشهور ایران
3ـ امیرنشینـ  جنس مؤنثـ  پیشینیان

از  ـ  ورزش ها  از  ـ  »نه«به عربی  4ـ 
آب های جاری ایران

5ـ  از تشکیالت تبهکاری و گانگستری
6ـ  کاشف پنی سیلین

7ـ  از رؤسای پیشین دانشگاه تهرانـ  
از وسایل آشپزخانه

8 ـ واحد اندازه گیری سطح ـ عالمت 
جمع ـ از یک مبدأ و اصل

ـ  گرو  ـ  بلندی  و  پستی  بدون  9ـ 
خودپسندی و تکبر

10ـ سنگواره ـ غیرقابل کشت
مادر  ـ  است  میوه ای  آنطرف  از  11ـ 

به عربی ـ ظرفی است
12ـ زبانی است ـ بیرق

13ـ پیامبرـ  بریدن برگ و شاخه های 
فعالیت های  از  ـ  رستم  اسب  ـ  زائد 

کشاورزی
14ـ از شهرهای ایرانـ  اثری از ارنست 

همینگوی
15ـ کشوری است ـ ویران

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

قد  اسکاتلندی  این  کانری  شون 
بلند سبزه رو، برای سینما روهای سی 
سال پیش و شاید برای جوانان امروز، 

چهره ای آشناست.
کانری در طول بیست و یک سال در 
هفت فیلم جیمز باندی به عنوان مأمور 
مخفی 007 بازی کرده است. مأموری 
مالیم و ظاهراً مؤدب که در سرزمینهای 
و  جاسوسی  دستگاههای  مختلف، 
همه  استخدام  با  تبهکار،  گروههای 
چیز و همه کس، از کوسه های حریص 
تا اشعه مرگبار لیزر، سعی در کشتن 

او دارند.
تب  که  زمان  آن  غرب،  دنیای  در 
فیلمهای جیمزباندی، جوامع اروپایی و 
آمریکایی را فرا گرفته بود، پسری نبود 
که در رویاهایش نخواهد جیمز باند شود.

فیلمهای  که  می شویم  ور  دآ یا
جیمزباند، چیزی جز هیجان و اضطراب 
ندارد،  و  نداشت  تماشاگران  برای 
فیلمهایی صرفاً تجاری و گاه بدآموز. 
ماجرای  است،  نظر  مورد  آنچه  اما 
زندگی واقعی خود تامی )شون( کانری 
است، کارگر فقیری که تالش کرد تا به 

موفقیتی برسد.
کانری می گوید: 73 سال پیش در 
یکی از محالت ادینبورگ به دنیا آمدم. 
خانه ای که ما در آن زندگی می کردیم 
دو اتاق سرد  غمناک داشت. قبل از 
ورود به مدرسه پدرم مرا واداشت که 

شنا یاد بگیرم.
هنگامی که جنگ جهانی دوم شروع 

شد، من شاگرد شیر فروش بودم. 
هر روز صبح زود، بطریهای شیر را به 
در خانه ها می دادم و بعد یک راست به 
مدرسه می رفتم. آن موقع 9 ساله بودم. 
فقر  خاطر  به  سالگی  سیزده  در 
خانواده و تأمین مخارج زندگیمان درس 
و مدرسه را رها کردم و به طور تمام 

وقت به شیرفروشی پرداختم.
ضمن شیرفروشی مجبور بودم سیب 

زمینی و زغال هم بفروشم.
گرفتم  تصمیم  سالگی  شانزده  در 
به  و  بگریزم  فالکت  و  فقر  دنیای  از 

کار دیگری بپردازم. در نیروی دریایی 
نام نویسی کردم و در یک تیم بوکس 
هم عضو شدم. اما سه سال بعد به خاطر 

بیماری  مرا اخراج کردند.
در همین سال بود که به عنوان ناجی 
غریق در یک استخر استخدام شدم و 
به  لندن  هنری  کالج  یک  در  سپس 
عنوان مدل هنرمندان به کار پرداختم. 
کارگردان  یک  با  روز  یک  سرانجام 
آمریکایی روبرو شدم. به او گفتم دوست 
دارم یک فوتبالیست بشوم. کارگردان 

خیره نگاهم کرد و گفت:
= در 28 یا 30 سالگی مجبوری 
چه  بعد  بگذاری.  کنار  را  فوتبال 
داری  دوست  آیا  بکنی؟  می خواهی 

هنرپیشه بشوی؟
با تعجب گفتم چگونه؟ من که درس 
کارگردان  نخوانده ام!  حسابی  درست 
گفت: تو عماًل درس نخوانده ای اما قوه 
ده  از  لیستی  من  است  قوی  تخیلت 
کتاب شکسپیرـ  ایبسن و اسکاروایلد به 
تو می دهم و تو باید آنها را بدقت بخوانی.

از فردای آن روز از صبح تا شب در 
کتابها  این  خواندن  مشغول  کتابخانه 
می شدم و تا نیمه های شب هم کنار 
ضبط صوت می نشستم و به صداهای 

هنرپیشه ها گوش می دادم.
در سال 1957 میالدی در یک برنامه 

از شیر فروشی تا مأمور ما 007

نام من »باند« است، جیمزباند

نمایش B.B.C شرکت کردم و با نام 
شون کانری معرفی شدم.

دیسنی  والت  فیلم  چند  در  بعد 
شرکت کردم تا سرانجام به فیلمهای 

جیمزباندی رسیدم.
جیمزباند واقعی چه كسی بود؟

ساله،   85 مک لین«  روی  »فیتز 
نویسنده اسکاتلندی، قهرمان جنگ و 
مدلی برای شخصیت »جیمزباند« در 
آثار »یان فلمینگ« ـ نویسنده فقید 
انگلستان  »هرتفورد«  در  ـ  انگلیسی 

درگذشت.
مک لین به عنوان دیپلمات، در اتحاد 
به  تنها  و  استالین تک  شوروی زمان 
دور افتاده ترین نواحی »آسیای میانه« 
سفر کرد و شاهد محاکمات نمایشی 
تصفیه  برای  استالین   1930 دهه 
مخالفان خود شد. وی به عنوان یکی 
کوماندویی  واحدهای  بنیانگذاران  از 
دوم  جنگ  در  بریتانیا  »اس.آ.اس« 
در  دشمن  خطوط  پشت  جهانی، 
حوزه  کشورهای  و  شمالی  آفریقای 
بالکان جنگید و دوست » مارشال تیتو« 

رهبر پارتیزان های یوگسالوی گردید.
نزدیک  بسیار  دوستان  از  مک لین، 
»یان فلمینگ« هرگز این شایعه را که 
او »مأمور 007« واقعی بوده است، نه 

تکذیب و نه تأیید کرد.

شون کانری
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کوهستان کرکس دنیایی از خاطره 
تپه های  دارد.  دامنه اش  در  تاریخ  و 
سیلک یادآور قدیمی ترین تمدن بشر و 
اولین قرارگاه شناخته شده انسان است. 
تاریخ هفت هزار ساله  با  چشمه فین 
در پس هر زلزله سبب رونق و آبادی 
اطرافش شده است. کاشی های مسجد 
جامع نظنز سالهاست مایه فخر و مباهات 
موزه کنستانتین لندن است و قمصر و 
ابیانه دیری است که وعده گاه عاشقان 
طبیعت و هنر این مرز و بوم هستند.

کوهستان کرکس پهنه ای است به 
در  که  مربع  کیلومتر   3400 وسعت 
دامنه هایش شهرها و آبادی های زیادی 
قرار گرفته اند. بخش شمالی کوهستان 
نزدیک به کاشان و بخش جنوبی که 
مسیر رایج برای کوهنوری و صعود به 
در  نطنز  شهر  نزدیکی  در  است.  قله 
85 کیلومتری کاشان است.شهر نطنز 
مسکونی  و  آباد  نقاط  قدیمی ترین  از 
به  ساسانیان  زمان  در  و  بوده  ایران 
دلیل موقعیت جغرافیایی شرایط قابل 
توجهی داشته و در زمان سلجوقیان 
در  مهمی  بناهای  و  کاروانسراها  هم 
آن احداث شده است.از نطنز خارج و 
وارد جاده باریکی می شویم. در سمت 
راست جاده رشته  کوه های کرکس با 
قلل کوتاه و بلند خودنمایی می کنند.  

سفر به جایگاه نخستین تمدن ها 

زیباترین كركس دنیـا

که  است  قله   43 شامل  کوهستان 
ارتفاع  به  کرکس  قله  آن  بلندترین 
3925 متر است. این کوهستان جزو 
رشته کوههای مرکزی ایران و حدود 

1200 کیلومتر امتداد دارد.
تا چشم  هم  جاده  در سمت چپ 
یکنواخت  و  صاف  کویر  می کند  کار 
 40 طی  از  پس  می کند.  خودنمایی 
کیلومتر وارد یک جاده فرعی می شویم 
که به روستای طرق می رسد و پس از 
آن در فاصله اندکی روستای کشه قرار 
دارد. کشه روستای بزرگ و آبادی است 
که به دلیل مجاورت با کوهستان کرکس 
و  شده  محسوب  ییالقی  منطقه ای 
ساکنان شهرهای اطراف، روزهای تعطیل 
و گرم خود را میان باغهای گردو، بادام، 
گالبی و نیز نهرها و جوی های جاری آن 
می گذرانند. علت اطالق نام کرکس به 
کوه، شاید آن باشد که کرکس در زبان 
سانسکریت به معنی سخت و بی رحم 
به صالبت کوهستان  از  آمده و کنایه 
است. پروفسور گیرشمن باستان شناس 
نامدار فرانسوی که تحقیقات وسیعی 
است،  داده  انجام  کاشان  منطقه  در 
»کرکس« را برگرفته از واژه »کاس«ها 
مهاجر  گروههای  اولین  آنان  می داند، 
اطراف  و  ایران  در سرزمین  که  بودند 

این کوهستان سکونت کردند.

نمایی از کوه کرکس

 336 در  نامدار  فیلسوف  زنون، 
پیش از میالد متولد شد و 97 سال 
عمر کرد و از بین عقاید او چنین بر 
بدی  عمل  را  انتحار  وی  که  می آید 
ارزش  آن  برای  بلکه  نمی دانسته، 
معتقد  او  است،  بوده  قائل  اخالقی 
کرد  پیروی  طبیعت  از  باید  که  بود 
و اگر زمانی انسان تشخیص داد که 
قادر به هم آهنگی با طبیعت نیست و 
باید به حالت طفیلی زندگی کند، بنا 
به وظیفه اخالقی باید انتحار کند و 
از  و  نباشد  بار جامعه و طبیعت  سر 
همین لحاظ به روایتی در اواخر عمر 

خودکشی کرد.
نسبت  وی  به  که  دیگری  مطلب   
به  معتقد  او  که  است  این  می دهند 
شهر و خانه و وطن نبود، بلکه همه 
خود  مسکن  و  وطن  را  دنیا  جای 
اصل خودی  این  روی  و  می دانست، 
همه  و  بود  یکی  او  برای  بیگانه  و 
یکسان  قانون  و  حق  برای  را  مردم 
سازمان  در  افکار  این  و  می دانسته 
نبوده است.  او بی تأثیر  قضایی زمان 
نباید  می گوید  زناشوئی  مورد  در 
صورت  نیکو  زن  دنبال  به  شخص 
و  تفرعن  با  او  چون  برود،  طناز  و 
منغص  را  آدمی  شادی  بی اعتنائیش 

می کند.



صفحه Page 14 - 14 - شماره 153 
 جمعه 25 ا سفندماه1396 تا پنجشنبه 9 فروردین ماه 1397خورشیدی
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وی و حریمش. از این روی، آن کوری 
و ناتوانی جسمانی گرچه همراه ضعف و 
درد بودند، اما به یقین به درد اهانت و 
شکنجه ای که در صورت تندرست بودن 
باید تحمل می کرد، از هر جهت برتری 
حال خطر حضور  هر  در  که  داشتند 
سنگلجی برای آخوندهای از قم به تهران 

آمده، کمتر از شریعتمداری نبود.
در همان سال آخر حیاتش چندبار 
دیدمش که عمامه نگذاشته بود و به 
بر سرش  سفیدی  عرقچین  آن  جای 
داشت. یک روز که با دامادش نشسته 
بودیم و صحبت می کردیم، گفتم: »آقا، 
خیلی پیر شده، حتی آنقدر ضعیف است 
که نمی تواند سنگینی عمامه اش را هم 
روی سرش تحمل کند و برای همین 
است که عرقچین بر سرش می گذارد.« 
دامادش گفت: »من هم اول مثل شما 
فکر می کردم ولی اتفاقی پیش آمد که 
براثر آن فهمیدم قضیه آن چنان نیست 
که من و شما تصور می کرده ایم: یک روز 
که هوا خیلی سرد بود و پدر با همان 
عرقچین نازک به ایوان خانه آمده بود و 
قدم می زد. من از اینکه او در چنان هوای 
نامساعدی با همان عرقچین بی حفاظ 
بیرون آمده گله کردم و گفتم آقاجان 
چرا عمامه تان را برسرتان نمی گذارید؟ 
را  سرتان  و  است  پارچه  باشد،  هرچه 
حفظ می کند. این جوری حتماً سرما 
می خورید.« استاد با یک دنیا ناراحتی 
سرش را به طرف من پیش آورد و آهسته 
در کنار گوشم زمزمه کرد: »بدم می آید 
می آید.  بدم  دیگر  عمامه  از  پدرجان! 
نمی خواهم آن را بر سرم بگذارم.« آن 
وقت فهمیدم ماجرا چیست و چرا عمامه 
از مجموعه رخت و لباس استاد حذف 

شده است.
سنگلجی در جمع دوستان و یارانش 
می آورد  زبان  به  را  موضوع  این  دائماً 
که در سرزمین ایران دو گروه به خون 
وی و خانواده و هم اندیشانش تشنه اند: 

آخوندها و بابی ها.
برای پی بردن به علت دشمنی گروه 
به  بیندازیم  نگاهی  است  کافی  اول؛ 
کتاب »کشف االسرار« آیت اهلل روح اهلل 
خمینی که شاید گویاترین سند در این 
این  در  خمینی  آیت اهلل  باشد.  ماجرا 
کتاب سنگلجی )شریعت( را با زبان تلخ 
و گزنده ای مورد حمله و ناسزا قرار داده و 
او راـ  به تعبیر خودـ  با فساق و بددینانی 
مقایسه  کسروی  احمد  سید  مانند 
می کند و حتی »ملحد« و »مهدورالدم« 
می شناسد. بنابراین با وجود چنان کتابی 
که در واقع زبان گویای حجره نشینان 
مدرسه  های دینی است، آوردن دالیل 
و شواهد دیگر را برای اثبات دشمنی 

مالیان با سنگلجی ها ضرور نمی دانم. 
اما در مورد گروه دوم باید بگویم که 
دشمنی آن ها از شیوه اعتقاد مذهبی 
سنگلجی  خانواده  فکری  مشرب  و 
زیرا سنگلجی ها  سرچشمه می گرفت. 
داستان امام زمان را به شکل و شمایل 
آنچه در اخبار شیعه آمده، قبول نداشتند. 
محمد سنگلجیـ  البته در محفل یاران 
همان  با  ـ  خواص  جمع  و  مخلص 
خودمانی  ساده  زبان  و  طنز آلود  لحن 
می فرموده است: »مرد بیچاره هزار سال 
است تو سردابه مونده، با درد گرفته و 
مرده دیگه آقا جان! آدم که بعد از این 
همه سال زنده نمی مونه.« پا این حال 
چنین عقیده ای آن هم با چنان شیوه 
و  سفت  احتیاط های  تمام  با  روایتی، 

سخت هم که ممکن بود به عمل آید 
نمی توانست در جامعه شیعه ایران به 
صورت راز باقی بماند و به بیرون درز 
نکند. کافی بوده یکی از همان خواصـ  
محققاً نه برای پرده دری و تهمت، بلکه از 
روی نهایت صداقت و فقط به منظور بیان 
خبری جالب توجه یا نظریه ای بدیع یا 
برای خودنمایی و اظهار فضلـ  گوشه ای 
از آن را در »جمع خودی ها و محرمان 
خودش« روایت کرده باشدـ  که روایت 
کرده بوده استـ  تا همه عالم نه تنها از 
همه آن ماجرا که از حواشی و ملحقات 

آن هم خبردار شده باشند. 
اما خود من که سال ها در خدمت و 
بودم شاهد  ارادت سنگلجی  در حلقه 
زمان،  امام  مسأله  درباره  او  که  بودم 
هرگز به صراحت اظهار نظر نمی کرد 
و اگر چنین نگرشی هم به موضوع امام 
زمان داشت، حتی المقدور از تکرار آن 
دوری می گزید و بی آنکه صریحاً اصل 
موضوع را انکار یا تأیید کند، از سخن 
گفتن درباره آن پرهیز داشت و همین 
سکوت، گویا، برای آتش بس یک جدال 
علنی میان او و آخوندها کفایت می کرد. 
چرا که این جماعت زیرک موقع شناس 
هم به هیچ وجه مصلحت نمی دانستند 
عیب  هزار  با  که  واقعه ای  از  پرده  که 
و ایراد شرعی و عرفی همراه است، به 
یکسو شود و قضیه نقل محافل این و 
آن گردد و چشم و گوش مریدان که هر 
یک بیش از یک ده ششدانگ می ارزد، 
را  همه جا  تردیدآمیز  افکار  و  باز شود 
بگیرد و سررشته کارها یکبارگی از دست 
برود. واقعیت این است که هم آخوندها 
از اعتقاد امام زمانی استاد کاماًل خبر 
داشتند و هم بابی ها، اما دلیل دشمنی 
پیشین  سطور  در  همچنانکه  بابی ها 
موضوع  همین  در  ریشه  کردم،  اشاره 
اعتقادی سنگلجی داشت. زیرا پذیرفتن 
چنین باوری که به وی نسبت می دادند 
یعنی نفی ظهور »منجی« و »رجعت« 
و »حجت زمان« خود به خود به طرد 
»باب« نجات عالمیان منتهی می شد که 
قهراً اندیشه بابی و بهایی و بنیاد اعتقادی 
آن ها را نیز در بر می گرفت و البته چنین 
باوری در چشم نظریه پردازان این عقیده 

مذهبی، مطرود و مذموم بود.
هم  که  بود  زمینه هایی  چنین  با 
سنگلجی دشمنان خود را خوب شناخته 
بود و هم دشمنان به خوبی از چند و چون 
آراء و عقاید استاد سر در آورده  بودند. 
اما اینها همه پندار و تعبیر پیرامونیان 
بود در حالی که خود سنگلجی جز آن 
که از آن گروه ها به عنوان دشمنان او 
و برادرانش نام ببرد، مطالب افزون  تری 
نمی گفت و توضیح و تفسیر بیشتری 
درباره آن نمی داد. سنگلجی این ادعا را 
هم در همه جا و در نزد همه کس تکرار 
می کرد که: »هر دو برادرش به دست 
دشمنان و با خدعه و نیرنگ ناجوانمردانه 
آن ها از بین رفته اند.« مقصودش از دو 
برادر، »شریعت« و یا به تعبیر مریدان و 
راهروانش، »شریعت بزرگ« و »محمد 
مهدی« بود. گویا هر دو برادر با بیماری 
درباره  سنگلجی  درگذشتند.  تیفوس 
مرگ آن ها چنین می گفت: »یک روز 
چند نفر آدم ناشناس آمدند به خانه مان 
آقاجان. یکی دو ساعتی هم نشستند 
جواب هایی  و  پرسیدند  چیزهایی  و 
از  بعد  بالفاصله  اما  رفتند.  و  شنیدند 
روی  از  شپش  ده ها  دیدیم  رفتنشان 
فرش ها و دیوارهای خانه راه  می روند. 

بیماری  بستر  به  شریعت  بعد  روز  دو 
افتاد. نتوانستند نجاتش بدهند. تیفوس 
بود آقاجان، تیفوس! میکربش با همان 
کبریت  قوطی  توی  که  شپش هایی 
آوردند و در خانه ریختند، به جان برادرم 
افتاد. یک هفته بعد هم نوبت آن یکی 
برادرم بود. آقا مم مهدی. او هم دو هفته 
بعد به دنبال برادرش رفت.« سنگلجی 
در پایان روایتش باز تکرار می کرد: »هر 
دو برادرم را کشتند آقاجان، کشتند.« 
می گفت؛ اما روشن نمی کرد کدام گروه 

از دشمنان آن ها را کشتند.
بود.  آخوندستیز  واقعاً  سنگلجی 
سیاهدل  و  ریاکار  قبیله ای  را  آن ها 
می دانست که کارشان انباردن جهل و 
خرافه در مغزهای توده های مردم است. 
و  موذی گری ها  از  زیادی  داستان های 
ستمکاری های آن ها باز می گفت؛ برای 
آن  و  نشستن  صحبتش  پای  در  ما، 
حکایت ها را گوش دادن، هم فال بود 
و هم تماشا. بازگویی این داستان ها در 
عین حال که انسان را با عمق ماجراهایی 
که در درون جهان به اصطالح روحانیت 
آشنا  بهتر  و  بیشتر  داشت،  جریان 
بهانه  و  خاطر  انبساط  مایه  می کرد، 
خوبی برای شوخی و خنده هم بود. زیرا 
سنگلجی با شیوه روایت دلنشین خود 
و با چاشنی کردن مایه هایی از ظرافت 
و طنز، آن ها را به صورت زیباترین و 
دلپسندترین شکل ممکن عرضه می کرد. 
اگر  حتی  او  مجلس  همین جهت  به 
ساعت های طوالنی هم ادامه می یافت. 
که غالباً هم چنین بود، نه تنها خستگی 
و ماللی در پی نداشت، بلکه با لذت ده ها 
خاطره شنیدنی و فراموش نشدنی هم 
همراه می شد و دوستان وقتی مجلس 
خطوط  هم  هنوز  می کردند،  ترک  را 
تبسم های شیرین در  و سایه  انبساط 

چهره شان پیدا بود.
گناهکاری در بهشت

تصور می کنم این داستان شیرین و 
دلپذیر را که در پی می آورم، بسیاری 
که شب های  مریدانش  و  شاگردان  از 
چهارشنبه هر هفته در رواقش )خیابان 
فرهنگ( حضور می یافتند، شنیده اند. 

شما هم بخوانید.
می گفت: »عرض کنم آقاجان! یک 
زنی که عمری از نعمت خدا داده اش، 
هیچ  و  کرده  بی دریغ  بخشش های 
تشنه کامی را از زالل وجودش بی نصیب 
رها نساخته و دست رد به سینه هیچ 
باالخره  بود  نگذاشته  حاجتی  صاحب 
شبی  و  آمد  به پایان  آلوده اش  زندگی 
افتاد و مرد. اتفاقاً چند روز بعد یکی از 
صلحا در خواب می بیند که همان زن 
شاد و خندان و نازان در کنار ده ها تن 
از غلمان خوش یال و کوپال در بهشت 
زیبای خداوند متعال، به عیش و خوشی 
نشسته است. آن مرد خدا که از تعجب 
نزدیک بوده شاخ در بیاورد، آنچنان به 
حیرت می افتد و در عین حال چنان از 
کوره به در می رود که بدون توجه به این 
که آنجا آستان جالل خداوند و نزهتگاه 
جنت برین و آن جماعت همه از نزدیکان 
و پرده داران خدا هستند و اقتضای چنان 
مقامی، رعایت ادب و احترام است، با زبان 
تند و آتشین از آن زن می پرسد: اِ ... اِ 
پتیاره خانوم! تو کجا؟ اینجا کجا؟ تو اینجا 
چه کار می کنی؟ مگه تو یه عمر این کاره 
نبودی؟ تو رو چه جوری به بهشت راه 
دادن؟ آن زن بی آنکه از تلخ زبانی مرد 
خونسردی خودش را از دست بدهد با 

همان چهره خندان و نگاه بی تفاوت و 
با لحنی که انگار می خواهد به آن مرد 
صالح، با وقار و روحانیت انسانی معصوم، 
بدهد،  بودن«  عقیده  »پاک  درس 
می گوید: »آره جونم! راس می گی! من 
یک عمر زن آن کاره بودم. اما از آنجا که 
خداوند رحمان و رحیم است وسیله ای 
ساخت که من توانستم از آن همه گناه 
پاک بشوم و در صف پرهیزکاران درآیم. 
دیگ  پای  تصادفاً  که  روز  یه  یعنی 
و  بودم  نشسته  حسین  امام  سمنوی 
همین جوری که داشتم توی دیگ رو 
تماشا می کردم، یه هو، دود هیزم اجاق 
رفت تو چشمم و بی اختیار اشکم سرازیر 
شد. خداوند منو به احترام آن چند قطره 
امام  اشکی که در پای دیگ سمنوی 
حسین از چشام پایین اومد، بخشید و 
فرستادم تو بهشت!« و سنگلجی وقتی 
روایت را به پایان می آورد، لحن سخنش 
عوض می شد و با تمسخر خشم آلودی 
می گفت: »این که نشد بهشت آقاجان! 
این شد »...خانه« من به چنان خونه ای 

نمی رم آقاجان!«
تمام  حوصله ای  و  حال  وقتی 
داشت، شوخی ها و طنزینه هایش گل 
چیز  همه  و  جا  همه  از  می انداخت، 
کالمش  از  مبحثی  هیچ  اما  می گفت 
بی گریزی به دنیای شیخان و مالیان 

به پایان نمی آمد:
»آخوند می رود باالی منبر آقاجان و 
بعد از اینکه مزخرفاتش را گفت و چند 
تا هم صلوات فرستاد، می زند زیر آواز 
مادر  و می خواند: »مسلمانان، حسین 
نعره  هم  کاالنعام  عوام  این  و  ندارد!« 
می زنند و زوزه می کشند و می زنند به 
سر و صورتشان و اشک همینجوری از 
کنار لب و لوچه شان سرازیر می شود. 
مرد  آخه  بپرسد،  نیست  هم  کسی 
حسابی، حسین سر شصت سالگی مادر 
از  تو  کار کند که  را می خواست چی 
درد مثالً بی مادری و یتیمی او اینجوری 
خودت را کتک می زنی و می کشی؟ آخر 

کجای این حرف گریه دارد، احمق؟!«
هدیه پادشاه عربستان

با  نفر  روز چند  باز می گفت: »یک 
لباس عربی به دیدنم آمدند. معلوم شد 
هستند.  عربستان  سفارت  اعضای  که 
می زدند.  حرف  خوب  هم  را  فارسی 
پادشاه  »تحّیت« های  آمده ایم  گفتند 
و  برسانیم  شما  به عرض  را  عربستان 
هدیه ای را هم که یک قواره عباست و 
ایشان آن را برای شما فرستاده اند، به 
حضورتان تقدیم کنیم. »گفتم: از همه 
آقایان متشکرم که زحمت کشیده اید و 
تشریف آورده اید. از شخص اعلیحضرت 
این  که  بسیار سپاسگزارم  پادشاه هم 
مرحمت را فرموده اند اما من از کسی عبا 
قبول نمی کنم. اگر دلتان می خواهد، عبا 
را حتماً به یک عمامه به سر هدیه کیند. 
ببرید بدهید به »ب ...« )او آدم خوش 
اشتهایی است( حتماً قبول می کند. من 
قبول نکردم آقاجان! من حاضر نیستم 
زیر دین کسی برم آقاجان، حتی اگر 
آن آدم پادشاه عربستان باشد.« و باز در 

همین مقوله می گفت: 
من  مالقات  به  عربستان  »سفیر 
آقاجان!  دانشکده  بود  آمده  بود.  آمده 
گفت آمده ام سالم اعلیحضرت پادشاه 
عربستان را به شما برسانم و ضمناً بگویم 
که اعلیحضرت خیلی میل دارند شما 
مدتی تشریف بیاورید به ریاض و مهمان 
ایشان باشید و با علما و طالب اسالمی 

خاطراتی از
 استاد محمد سنگلجی، 

مردی که نمی توان او را از یاد برد )2(

لباسی بپوش که به تو بیاید!
هبی  مذ س  لبا ز  ا سنگلجی 
سوء استفاده نمی کرد، به عبا و عمامه 
فقط در حد لباسی که او به پوشیدن 
آن ها عادت کرده بود می نگریست. از 
این رو از کسانی که پوشش روحانیت 
را وسیله ای برای تفاخر و امتیاز خود 
و  خاطر  آزرده  می آورند  شمار  به 
و گریزان  بیزار  از آن ها  حتی عمیقاً 
بود. نه فقط عبا و عمامه که کردارها 
جدی  هم  را  قوم  آن  گفتارهای  و 
و  تمسخر  و  زبان طنز  و  نمی گرفت 
سرزنشش همیشه به سوی آن ها دراز 
این احوال همچنان که  با تمام  بود. 
پیشتر نوشتم سنگلجی به طور قطع 
و یقین مسلمانی باورمند بود. او خود 
را یک مرد دینی صدیق و ناب و یک 
»عالم مذهبی« واقع بین و درست گوی 
و درست کردار می دانست و پیوسته به 
آن افتخار و حتی تظاهر می کرد. هدف  
نهایی او مبارزه با تزویر و ریای بعضی از 
آخوندان بود که به هیچ وجه آن ها را 

برنمی تافت و با آنها می جنگید. 
حکایت  خودش  را  داستان  این 
می کرد: »سال ها پیش چند نفر آمدند 
به پیش من و گفتند یک فیلسوف 
هندی چند روز پیش به تهران آمده و 
خیلی عالقه مند است شما را ببیند و 
دربارۀ »اسالم« با شما حرف بزند. من 
با کمال میل از این مالقات استقبال 
کردم و روزی را هم برای دیدار تعیین 
کردم. عالم هندی در همان روزی که 
آمد.  ما  خانه  به  بودیم  گذاشته  قرار 
خودشان  که  همراه  نفر  دو  یکی  با 
واژه ای  )عین  دیلماج  عنوان  به  را 
که سنگلجی همیشه آن را به جای 
هندی  مرد  می برد(  کار  به  مترجم 
انجام  معارفه ای  کردند.  معرفی  را 
مهمانان  از  میوه  و  با چای  و  گرفت 
پذیرایی کردیم. در همان اثنا که من 
با یکی از دیلماج ها صحبت می کردم 
متوجه شدم که مهمان هندی سرش 
را به طرف مترجم دیگر خم کرده و 
گوشۀ  با  و  می گوید  او  به  چیزهایی 
چشم گاهی هم به من نگاه می کند و 
باز به سخنش ادامه می دهد. احساس 
چیزی  می خواهد  مهمان  که  کردم 
راجع به من بگوید. کنجکاو شدم و از 
دیلماج پرسیدم: چی شده آقا جان؟ 
مشکلی پیش آمده؟... دیلماج گفت: 
این دانشمند هندی از لباس روحانیت 
شما کمی هراسان شده و معتقد است 
که حضرت استاد سنگلجی، در درون 
این لباس روحانیت، دارای یک امتیاز 
ظاهری بسیار نیرومندی نسبت به من 
است. در حالی که من چنین امتیازی 
ندارم و با همین لباس ساده می خواهم 
از عقاید دینی خودم دفاع کنم. من 
آقاجان، وقتی این حرف ها را شنیدم، 
بالفاصله عمامه را از سرم برداشتم و با 
تمام قوتم آن را به طرف کفش کن 
پرتاب کردم و گفتم: »این عمامه، غیر 
از چند متر چلوار چیز دیگری نیست 
آقاجان برو وردار و... توش )!!(. اگر آقای 
استاد به این هم راضی نیست، مانعی 
ندارد همه مان لباس هامان را می کنیم 
و می رویم توی حمام کون برهنه حرف 

می زنیم«!!
شادروان سنگلجی این گونه کلمات 
را با آن که در عرف اجتماعی، واژگانی 
مستهجن و دور از ادب بودند، عریان 
و بی پرده بر زبان می آورد و با گفتن 
را  درونیش  خشم  شدت  هم  آن ها، 
به مخاطبان بی منطق نشان می داد و 
هم بی اعتناییش را به عبا و عمامه و 
ردا ظاهر می ساخت. بارها به ما که در 
کنارش نشسته بودیم و به سخنانش 

گوش می دادیم، می گفت:
می پوشه  لباس  جور  یه  »هرکس 
آقاجان! هرکس باید لباسی را بپوشد 
که بهش میاد، این لباسی که تو تن منه، 
این عمامه و ردا بهم میاد آقاجان! تو 
هم باید لباس خودت را بپوشی آقاجان! 
کراوات  باید  میاد.  بهت  که  لباسی 
قشنگ بزنی! لباس اتو کرده بپوشی با 
پیراهن آهاری تمیز. ادوکلن هم بزن 
آقاجان! پوشش های مناسب تو ایناست 
آقاجان. اما اگر تو بخواهی عمامه به 
خودت  خیال  به  که  بذاری،  سرت 
بیایی، احمقی  به نظر  آدم محترمی 
نمیاد.« بهت  چون  احمقی  آقاجان! 

وداع با عمامه
سنگلجی بعد از انقالب 1357 مدتی 
زنده بود اما خوشبختانه هم بیش از حد 
پیر شده بود و هم کاماًل نابینا. اینکه 
نوشتم »خوشبختانه« به این دلیل بود 
که نابینائیش، پرده ای شده بود برای 
ندیدن آن همه صحنه های آدم کشی 
و اعدام و پیریش، مانعی برای دست 
درازی های بی ادبانه عوانان حکومتی به 

ما هم مباحثاتی برگذار بفرمایید. هر 
وقت بفرمایید بلیط هواپیما خدمتتان 
بیاوریم. من خندیدم و گفتم از جانب 
و  بکنید،  تشکر  اعلیحضرت  از  من 
بگویید اگر من بخواهم به عربستان 
بیایم و مدتی در آنجا بمانم، اعلیحضرت 
)کذا  دربست  هواپیمای  یک  باید 
فی االصل( بفرستند دنبال من، چون 
با  مرا  کتاب های  باید  هواپیما  یک 
خودش بیاورد. حرف هایم را که شنید 
خیلی تعجب کرد و چیزی نگفت. این 
را گفتم آقاجان تا آنها بدانند که من 
از این آخوندهای رقاص نیستم که با 
یک حرف آنها عبا و ردایم را بپوشم و 
بدوم پای هواپیما. آنها باید بدانند که 
با یک عالم اسالمی در ایران طرفند 
آقاجان! ضمناً خواستم رویشان را کم 
کنم آقاجان! چه کسی حوصله دارد 

برود عربستان آقاجان!«
این داستانها را همیشه در مقام   
تفاخر و دفاع از »غرور عالمانه« خود 

در پیش دوستانش تکرار می کرد.
سنگلجی، مردی ظریف و با احساس 
نزدیکانش  با  رفتار  در  و  مهربان  و 
بتوان جسورانه  شاید  اما  بود  فروتن 
این ادعا را بر زبان و قلم راند که او 
علمی  امتیازات  از  ستایش  مقام  در 
از  افزون تر  غروری  خود،  اخالقی  و 
من  گمان  به  و  داشت  متعارف  حد 
چنین ذهنیتی بیش از آنکه خصیصه 
فردی سنگلجی باشد، نمایانگر نقشی 
همه  و شخصیتی  اخالقی  نیم رخ  از 
با  او نیز ـ  حوزه پروردگان است که 
همه جاللت قدری که داشت ـ یکی 
از آنان بود، چندانکه گاهی هم آن قدر 
عریان و بی پرده و تهاجمی می شد که 
تأسف  و  مایه مالل خاطر می گشت 
انسان را برمی انگیخت: بی لطفی او به 
»هم عبایان« اش چنان بود که گاهی 
تا حریم همکاران دانشگاهی عمامه به 
سر نیز نزدیک می شد و ای بسا آنها 
را رنجیده خاطر می کرد. »م...« را آدم 
بی سوادی می دانست، »ش ...« را گاهی 
با عنوان »این مرد خراسانی« می نامید 
البته به کار بردن چنان ترکیب  که 
کالمی نوعی تحقیر و فروداشت »ش« 
بود که انصافاً شایستۀ آن آزاده مرد نبود. 
اما در همین جا، باز هم باید خواننده 
باریک بین نازک اندیش را به بُعد دیگری 
از شخصیت سنگلجی رهنمون شوم 
یا شیوه  رفتار  این گونه  بداند که  تا 
گفتار، مطلقاً بیانگر کینه و دشمنی 
او با این آدم ها نبود. علی الخصوص که 
در تحلیل آن بدگویی ها هیچ موجبی 
و قرینه ای برای دشمنی پیدا نبود. در 
واقع دلیلی وجود نداشت که بر اساس 
آن سنگلجی این آدم ها را با لحن و 
به گمان  کند.  یاد  تحقیرآمیز  زبانی 
من آنچه می گفت فقط یک حرکت 
ناخودآگاه بود که پس افکند آموزه های 
محیط های پرورشی خشونت زا بودند و 
بس؛ ولی این را هم اضافه کنم که آثار 
خارجی آن آسیب های روانی و عاطفی 
خوشبختانه از حدود نوعی زخم زبان 
یا لفاظی های پرخاشگرانه بی هدف یک 

آدم پرگو، تجاوز نمی کرد.
»الف«  دکتر  دیگرمان  استاد  به 
ارادت چندانی نداشت. اما چنین به نظر 
می آمد که این بی مهری نسبت به او 
چندان بی وجه نبود. یک عاملش ازدواج 
او با همکالس جوان ما خانم »ف« بود 
که دختری بیست و چند ساله بود و 
»الف«  آقای  یعنی  زیباپرست  داماد 
مردی شصت و چند ساله و سنگلجی 
ناموزون ـ  از این زناشویی ـ به حق 
سخت گله مند بود و می گفت: »مرتیکه 
خجالت نمی کشه، رفته با دختری به 
سن و سال نوه خودش ازدواج کرده.«

گذشت زمان همه چیز را دگرگون 
می کند. برداشت ها و باورها را هم. من 
که در آن سن و سال و با آن شیوه 
کرده های  و  گفته ها  همه  به  تفکر 
سنگلجی به دیده مفاهیمی غیرقابل 
ـ  می کردم  نگاه  تردید  و  اعتراض 
گرامی ترین  از  را  یادش  هنوز  گرچه 
خاطره های زندگیم می دانم ـ اکنون 
به  می گذرانم  را  پیری  سال های  که 
حکم تجربه ای که اندوخته ام، درباره 
تابوهای  و  معتقدات  آن  از  بسیاری 
ذهنی تجدیدنظر کرده ام. حقیقت این 
است که من امروز با این شیوه تفکر و 
داوری؛ بیشتر دمسازی نشان می دهم 
که مرحوم سنگلجی هم علی رغم همه 
دقت نظرها و روشن ضمیری هایی که 
درباره بیشتر مسائل نشان می داد، در 
مقوله چیزی به عنوان »حسد« که از 
ویژگی های بیشتر علمای دین بوده و 
هست، همانند آن عباپوشان بزرگوار 

)!!(، پای رفتارش در گل بود.

=او از لباس مذهبی سوء استفاده نمی کرد و از کسانی = بعد از انقالب، سنگلجی با عمامه وداع کرد
قرار  امتیازطلبی  و  تفاخر  وسیلۀ  را  عمامه  و  عبا  که 

می دهند بیزار بود
آقای اشرف پزشکپور در خاطراتش که طی چند شماره از نظرتان گذشت، 
یادی از استادان و همدرس های خود در دانشکده حقوق کرده بود. از آن جمله این 
که: »حیف است از کالس درس مرحوم شیخ محمد سنگلجی نام نبرم. دانشجوها 
سر به سرش می گذاشتند و در مواردی که صحبت از نکاح و طالق ُخلعی و بائن و 
روابط زن و مرد به میان می آمد سؤاالتی می کردند که آن مرحوم هم از همه جهت 
حریف پرزوری بود، بدون این که ناراحت شود، یا از کوره در برود، حق مطلب را 
بی پرده می گفت و چند تا متلک هم بارشان می کرد که اسباب خنده می شد«.
دانشجویان حقوق و کسانی که سنگلجی را از نزدیک می شناختند همگی 
اذعان دارند که او یک »پدیده« بود. یکی از شاگردان استاد، آقای پیروز افشارلو، 
که عالوه بر کالس درس به مجلس اُنس استاد نیز راه داشته است، چندی پیش 
مقالۀ مفصلی زیر عنوان »خاطره هایی از استاد محمد سنگلجی« در فصلنامه 
ره آورد به چاپ رساند که بی گمان از خواندن، یا دوباره خواندنش لذت خواهید برد.

این مقاله را به نقل از »ره آورد« در چند شماره به نظرتان می رسانیم.

وژیه انهم نوروزوژیه انهم نوروز
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گل، همان گل
سبزه، ساغر، سیب، سنبل... 

آسمان نوبهاران هم همان،
با همان رنگین کمان

عطر نرگس، الله، یاس زرد
رقص گلبرگ شکوفه

با نسیم دوره گرد،
نغمه های مرغ خوشخوان،
بزم گنجشگان بازیگوش

روی شاخ و برگ سرخ ارغوان،
پیک شادی،

مژدۀ نوروز باور
آرزوی سال بهتر،

مهر بی  پایان یاران
از همه سوی جهان،

بیش از اینها هم هنوز...
باز بینم روز نو، پیروز نیست

شور و حال خانه چون دیروز نیست
باید از نو  خانه را آراستن

از غبار اهرمن پیراستن
تا رسد نوروز پیروزی ز راه

بگذرد کابوس این روز سیاه
لندن ــ نوروز 1383

بهار آمد گل و نسرین نیاورد
نسیمی بوی فروردین نیاورد

پرستو آمد و از گل خبر نیست
چرا گل با پرستو هم سفر نیست

چه افتاد این گلستان را چه افتاد؟!
که آیین بهاران رفتش از یاد

چرا پروانگان را پر شکسته است 
چرا هر گوشه گرد غم نشسته است 

چرا خورشید فروردین فرو خفت
بهار آمد گل نوروز نشکفت

مگر دارد بهار نو رسیده 
دل و جانی چو ما در خون کشیده

بهارا خیز و زان ابر سبکرو
بزن آبی به روی سبزه ی نو ...

مگو کاین سرزمینی شوره زار است 
چو فردا دررسد رشک بهار است
بر آرد سرخ گل خواهی نخواهی
وگر خود صد خزان آرد تباهی 
اگر خود عمر باشد سر برآریم 
دل و جان در هوای هم گماریم

دگر بارت چو بینم شاد بینم
سرت سبز و دلت آباد بینم
به نوروز دگر هنگام دیدار

به آیین دگر آیي پدیدار…

مروزي دقيقي  سمرقندي رودکي 

مشيري فريدون 

بهشتي  ابر  صنم  اي  برافکند 
اردیبهشتي خلعت  را  زمین 
گلزارماند  را  عدن  بهشت 
بهشتي حور  آراسته  درخت 
دیدار  گشت  گونه  طاوس  جهان 
درشتي جایي  و  نرمي  جایي  به 
دیبا  آلوده  خون  برسان  زمین 
مشتي اندوده  نیل  برسان  هوا 
مشک  و  مي  از  گویي  که  ماند  بدان 
نبشي صحرا  بر  دوست  مثال 
سان  ازآن  آید  گالب  بوي  زگل 
سرشتي گل  اندر  گل  پنداري  که 
آب  چشمه  گشته  نوش  طعم  به 
دشتي  آهوي  دیده  رنگ  به 
گویي که  هزمان  جهان  گردد  چنان 
کشتي  به  جز  نگیرد  آهو  پلنگ 
چهره  خورشید  کنون  باید  بتي 
پشتي  خورشید  از  دارد  کو  مهي 
یاقوت  همرنگ  او  رخسار  بتي 
کنشتي  جامه  برگونه  م ئي 
برگزیدست  چارخصلت  دقیقي 
زشتي  و  زخوبیها  در  گیتي  به 
چنگ  ناله  و  رنگ  بیجاده  لب 
هشتی زرد  کیش  و  زنگ  چون  مي 

سپهري سهراب 
مانده تا برف زمین آب شود.

نیلوفر  همه  این  شود  بسته  تا  مانده 
وارونه چتر.

ناتمام است درخت.
زیر برف است تمناي شنا کردن کاغذ 

در باد
و فروغ تر چشم حشرات 

و طلوع سر غوك از افق درك حیات.
صحبت  از  شود  پر  ما  سیني  تا  مانده 

سمبوسه و عید.
ساقه  یک  افزایش  نه  که  هوایي  در 

طنیني دارد 
و نه آواز پري مي رسد از روزن منظومه 

برف
تشنه زمزمه ام.

اسفند  تا مرغ سرچینه هذیاني  مانده 
صدا بردارد.

پس چه باید بکنم
من که در لخت ترین موسم بي چهچه 

سال 
تشنه زمزمه ام؟

بهتر آن است که برخیزیم 
رنگ را بردارم 

روي تنهایي خود نقشه مرغي بکشم.

طیب  بوي  و  رنگ  با  خرم  بهار  آمد 
عجیب  آرایش  و  زینت  هزار  صد  با 
شاید که مرد پیر بدین گه جوان شود
گیتي بدیل یافت شباب از پي مشیب 
بکرد  لشگري  یکي  بزرگوار  چرخ 
نقیب  صبا  باد  و  تیره  ابر  لشگرش 
زن  طبل  تندرش  و  روشن  برق  نقاط 
دیدم هزار خیل و ندیدم چنین مهیب 
آن ابر بین که گرید چون مرد سوگوار
و آن رعد بین که نالد چون عاشق کثیب 
خورشید ز ابر تیره دهد روي گاه گاه
چونان حصاریي که گذر دارد از رقیب 
بود دردمند  جهان  روزگار  چند  یک 
به شد که یافت بوي سمن را دواي طیب 
بنو نو  ببارید  بوي  مشک  باران 
قصیب  حله  یکي  برکشید  برف  وز 
گنجي که برف پیش همي داشت گل گرفت
هر جو یکي که خشک همي بود شد رطیب 
الله میان کشت درخشد همي ز دور
چون پنجه عروس به حنا شده خضیب 
بید شاخسار  در  بخواند  همي  بلبل 
سار از درخت سرو مر او را شده مجیب 
کهن نغمه  با  بر  بن  و  بسر  صلصل 
غریب  بالحنک  بر  گل  شاخ  به  بلبل 
اکنون خورید باده و اکنون زیید شاد
که اکنون برد نصیب حبیب از بر حبیب   

است خوش  نوروز  نسیم  گل  چهره ی  بر 
در صحن چمن روی دل افروز خوش است
از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

گرفتند گلزار  ره  مرغان  و  آمد  عید 
گرفتند زار  دل  داد  گل  شاخه  وز 
نوروز همایون شد و روز می گلگون
گرفتند سرشار  ساغر  کشان  پیمانه 

نوروز بوی  و  صبح  باد  برآمد 
پیروز بخت  و  دوستان  کام  به 
سال همه  و  سال  این  بادت  مبارك 
روز همه  و  روز  این  بادت  همایون 

واال لعبت  

نیشابوري خیام   بسطامي شيرازيفروغي  سعدي 

آمد مشکبار  بهار  آمد  بهار  آمد  بهار 
آمد بردبار  نگار  آمد  نگار  آمد  نگار 
صبوح آمد صبوح آمد صبوح راح  و روح آمد
آمد عقار  ایثار  به  رو  مه  ساقی  خرامان 
صفا آمد، صفا آمد که سنگ و ریگ روشن شد
آمد نزار  هر  شفای  آمد  شفا  آمد  شفا 
حبیب آمد حبیب آمد به دلداری مشتاقان                 
آمد هوشیار  طبیب  آمد  طبیب  آمد  طبیب 
سماع آمد سماع آمد سماع بی صداع آمد
آمد پایدار  وصال  آمد  وصال  آمد  وصال 
آمد بدیع  بس  ربیع  آمد  ربیع  آمد  ربیع 
شقایق ها و ریحان ها و الله خوش عذار آمد
کسی آمد کسی آمد که ناکس زوکسی گردد
آمد غبار  هر  دفع  که  آمد  مهی  آمد  مهی 
بخنداند                      را  دلها  که  آمد  دلی  آمد  دلی 
می ای آمد می ای آمد که دفع هر خمار آمد
یابد ازو  ُدّر  دریا  که  آمد  کفی  آمد  کفی 
آمد دیار  هر  جان  که  آمد  آمد شهی  شهی 
کجا آمد کجا آمد کزینجا خود نرفته است او
آمد اعتبار  بی  گه  و  آگاه  گه  چشم  ولیکن 
ببندم چشم و گویم شد، گشایم گویم او آمد
و او در خواب و بیداری قرین و یار غار آمد
کنون ناطق خمش گردد کنون خامش به نطق آمد
رها کن حرف بشمرده که حرف بی شمار آمد

الدين جالل  موالان 
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به یادماندگان
کشوری  پیشین  شخصیت های  از  شماری  نیز  سال1396  در 
ایرانی  استادان  تجارت،  و  صنعت  بخش  فعاالن  لشکری،  و 
دانشگاه های داخل و خارج کشور، چهره های سرشناس عرصۀ 
هنر، ادبیات، سینما و تآتر در ایران و دیگر نقاط جهان، روی در 
نقاب خاک کشیدند.اگر چه ذکر نام همه آنان مقدور نیست ولیکن 
کیهـان لندن به همان میزان که مقدور است به رسم دیرین، یاد این 
انسان های سختکوش، فرهیخته، وطن پرست را گرامی می دارد و 
با استفاده از فرصت، به بستگان و دوستان آنان تسلیت می گوید.

مریم میرزاخانی )13 اردیبهشت 1356 - 23 تیر 1396( ریاضی دان ایرانی-
آمریکایی و استاد دانشگاه استنفورد بود. میرزاخانی در سال 2۰1۴ به خاطر 
کار بر »دینامیک و هندسه سطوح ریمانی و فضاهای پیمانه ای آنها« برنده 
مدال فیلدز شد، که باالترین جایزه در ریاضیات است. وی تنها زن و تنها 
ایرانی برنده مدال فیلدز است. زمینه تحقیقاتی او مشتمل بر نظریه تایشمولر، 

هندسه هذلولوی، نظریه ارگودیک و هندسه هم تافته بود.
برنده  تهران،  فرزانگان  دبیرستان  در  تحصیل  دوران  در  میرزاخانی  مریم 
مدال طالی المپیاد جهانی ریاضی در سال های 199۴ )هنگ کنگ( و 1995 
)کانادا( شد و در این سال به عنوان نخستین دانش آموز ایرانی نمره کامل را به 
دست آورد. وی نخستین دختری بود که در المپیاد ریاضی ایران طال گرفت 
و به تیم المپیاد ریاضی ایران راه یافت؛ و نخستین دانش آموز ایرانی بود که 
دو سال مدال طال گرفت.و سپس در سال 1999 مدرک کارشناسی خود را 
در رشته ریاضی از دانشگاه شریف و دکترِی خود را در سال 2۰۰۴ از دانشگاه 

هاروارد به سرپرستی کورتیس مک مولن، از برندگان مدال فیلدز، گرفت.
از مریم میرزاخانی به عنوان یکی از ده ذهِن جوان برگزیده سال 2۰۰5 از 
سوی نشریه پاپیوالر ساینس در آمریکا و ذهن برتر در رشته ریاضیات تجلیل 
شد. میرزاخانی برنده جوایزی چون جایزه ستر از انجمن ریاضی آمریکا در 
سال 2۰13 و جایزه کلی بود. وی از یازدهم شهریورماه 13۸7 )اول سپتامبر 
2۰۰۸( در دانشگاه استنفورد استاد دانشگاه و پژوهشگر رشته ریاضیات بود. 

پیش از این، او استاد دانشگاه پرینستون بود.
نشان علمی رشته  باالترین  فیلدز شد که  برنده مدال  او در سال 2۰1۴ 
ریاضیات است و هر چهار سال یک بار به دانشمندان برگزیده زیر ۴۰ سال 
اهدا می شود و از آن به نوبل ریاضیات نیز تعبیر می شود. وی نخستین زن و 

نخستین ایرانی بود که موفق به دریافت این جایزه گشت.
در تیر 1396 اعالم شد میرزاخانی به دلیل ابتال به سرطان در بیمارستانی 
سرطان  به  پیش تر  سال  چهار  از  میرزاخانی  شده است.  بستری  آمریکا  در 
پستان مبتال بوده و این سرطان به مغز استخوان وی سرایت کرده بود. پدر 
و مادر وی برای مراقبت از او به آمریکا رفتند. وی در 23 تیر 1396 در ۴۰ 

سالگی در بیمارستانی در کالیفرنیا درگذشت.

از  یکی  آموزگار  جهانگیر  دکتر 
نامورایرانی  و  برجسته  شخصیت های 
دررشته علوم سیاسی و اقتصادی که 
از سال ها پیش در آمریکا می زیست، 

جهان را بدرود گفت.
دکتر جهانگیر آموزگار فرزند ارشد 
سناتور حبیب اهلل آموزگار وزیر فرهنگ 
در کابینه حسین عال و ارشد اوالد وی 
کورس  و  هوشنگ  جمشید،  )دکتر 
بود.  129۸ سال  متولد  آموزگار( 

 او تحصیالت خود را تا اخذ دکترای 
اقتصاد در آمریکا دنبال کرد و سپس 
مدتی در دانشگاه های آمریکا به عنوان 
سال  در  وی  داشت.  اشتغال  استاد 
مراجعت  ایران  به  13۴۰ خورشیدی 
امینی  علی  دکتر  کابینه  در  و  کرد 
وزارت بازرگانی و سپس وزارت دارایی 
را برعهده گرفت. پس از آن، سالیان 

در  را  ایران  اموراقتصادی  دفتر  دراز 
می کرد.  اداره  سفیر  عنوان  با  آمریکا 
چندین سال نیز به عنوان مدیر عامل 
به  مشغول  پول  بین المللی  صندوق 
کار و در همه حال از شهرت کم نظیر 
متعدد  بود.تألیفات  برخوردار  جهانی 
رویدادهای  تحلیل  و  تجزیه  در  او 
ژئوپولیتیک  و  اقتصادی  و  سیاسی 
ایران و منطقۀ  خلیج فارس، همچنین 
این  تحلیل  و  تجزیه  در  مقاالتش 
ادامه  بدان  عمر  اواخر  تا  که  مسائل 

می داد، طرفداران بسیار داشت.
آخرین اثر پر ارزش او،  کتاب »فراز 
و فرود دودمان پهلوی« است که در 
ایران نیز از انگلیسی به فارسی ترجمه 
شده است.دکتر جهانگیر آموزگار که 
صبح 17 ژانویه 2۰1۸ در 9۸ سالگی 

در آمریکا درگذشت.

مریم میرزاخانی

عطااهلل بهمنش )زاده 2۴ فروردین 
13۰2 کرمانشاه - درگذشته 11 تیر 
1396 تهران( ورزشکار، مدیر ورزشی، 
روزنامه نگار  و  خبرنگار  گزارشگر، 

ورزشی ایرانی بود.
و  قدیمی ترین  از  بهمنش 
ورزشی  گزارشگران  سرشناس ترین 
گزارشگری  نخستین  وی  بود.  ایران 
در  را  رادیو  از  ایران  در  زنده ورزشی 
سال 1337 برای رقابت دو و میدانی 
میان تیم ملی ایران و عراق از صدای 
پایانی  انجام دادوی در ساعات  ایران 
مقارن   1396 تیر   11 یکشنبه  روز 
ورزشی  جهانی  روز   - ژوئیه  دوم  با 
بخش  در  سالگی   9۴ در  نویسان- 
بانک  بیمارستان  ویژه  مراقبت های 

ملی تهران درگذشت.
ماه  دی  از  را  نویسندگی  بهمنش 
و  »نیرو  ورزشی  مجله  در   133۰
و  مهران  منیر  توسط  که  راستی« 
منوچهر مهران منتشر می شد، شروع 

عطااهلل بهمنش

 131۴ سال  در  زاده  طالب  قاسم 
تحصیالت  و  یافت  تولد  تهران  در 
عالی  هنرستان  در  را  موسیقی  اولیه 
ویولن  گذراند.  تهران  در  موسیقی 
ساز  عنوان  به  را  آلتو  ویولن  بعد  و 
استادان  نزد  و  کرد  انتخاب  نخست 
برجسته هنرستان »سرژ خوتیسف« 
آن  فراگیری  به  صفاریان«  »روبن  و 
فراگیری های  پایان  از  پس  پرداخت. 
استفاده  با   1959 سال  در  مقدماتی 
از یک بورس تحصیلی رهسپار اتریش 
از  را  ویولن  بین المللی  دیپلم  و  شد 
دریافت  سالزبورگ  »موتسارتئوم« 
کرد. در اتریش با یک استاد بلژیکی 
ویولن آشنا شد که در موتسارتئو نیز 
تدریس می کرد. او »آندره ِگرتلِر« بود 
نواختن ویولن شهرت جهانی  که در 
دارد. ِگرتلِر که در اجرای آثار بارتوک 
تخصص داشت و بیشتر کارهای ویولن 
و  ضبط  دیسک  و  صفحه  روی  را  او 
منتشر کرده اند، طالب زاده را ترغیب 
کرد که برای مطالعه و کار بیشتر به 
مکان  تغییر  این  در  او  برود.  بلژیک 
نخست  جایزه  دریافت  به  ابتدا  دوم 
ویولن در محدوده موسیقی مجلسی 
از کنسرواتوار سلطنتی »لیژ« توفیق 
پیدا کرد و چندی بعد نیز دیپلم باالتر 
کنسرواتوار  از  را  مجلسی  موسیقی 

سلطنتی در بروکسل به دست آورد.
ایران  به  سال 1967  در  طالب زاده 
بازگشت و در ارکستر سنفونیک تهران 
به کار و در دانشگاه تهران به تدریس 
پرداخت و در سال 1971 با استفاده 

از یک بورس تازه دانشگاهی از نو به 
دانشگاه  در  بار  این  و  رفت  بروکسل 
آن شهر به تحصیل موسیقی شناسی 
پراخت. طالب زاده در بازگشت مجدد 
به ایران در سال های پیش از انقالب 
موسیقی  عالی  هنرستان  ریاست  به 
برگزیده شد. او را در واقع باید آخرین 
سرپرست این هنرستان، پیش از تغییر 
رژیم دانست. بدیهی است که انقالب 
دور کرد  ایران  از  دیگر  بار  را یک  او 
طالب زاده  ساخت.  بلژیک  رهسپار  و 
 199۴ تا   19۸1 سال های  میان  در 
را  بلژیک  ناسیونال  ارکستر  عضویت 
کنسرت های  آلتو  ویولن  با  و  داشت 
متعددی در اروپا و آمریکا برگزار کرد.

آفریده های  از  قطعه   9 طالب زاده 
بروکسل،  را در سال 199۴ در  خود 
یک  در  همزمان  و  سی دی  یک  در 
این  کرد.  پخش  و  کاست ضبط  نوار 
روز  برجسته   ویولونیست  و  آهنگساز 

21 اکتبر 2۰17 درگذشت.

پرویز شفا، استاد و رئیس دانشکده 
هنرهای دراماتیک، نویسنده و مترجم 
مقاالت و کتاب های سینمایی و انسانی 
از  بسیاری  بر  که  و شریف  بافرهنگ 
فیلمسازان و روزنامه نگاران و منتقدان 
داشت،  استادی  ایران حق  سینمایی 
در سن 79 سالگی، در نزدیکی  شهر 
فرو  جهان  از  چشم  سانفرانسیسکو 
بست. پرویز شفا یک نسل از بهترین 
رشته  دانشجویان  استعداد ترین  با  و 
که  داد  آموزش  را  ایران  در  سینما 
اینک در سراسر دنیا مشغول کار های 

سینمایی و هنری هستند.

از میان کتاب های وی که هر کدام 
جای ویژه ای در ادبیات سینمایی ایران 
دارد، می توان از »سینمای مکزیک«، 
و  »استعمار  ما«،  زمان  »سینمای 
»سینمای  سینما«،  در  استعمار  ضّد 
تئوریک«،  سالح  »سینما:  آفریقا«، 
در  »فاشیزم  سینما«،  در  »فصلی 
چریکی«،  »سینمای  سینما«، 
»آمریکای  هیچکاک«،  »سرگیجه 

الیوراستون« را نام برد.
پرویز شفا روز یکم شهریور 96 برابر 
با 22 اوت 2۰17 در بیمارستانی در 

سانفرانسیسکو درگذشت.

غفور یوسفیانی یکی از شخصیت ها 
شناخته  و  برجسته  صاحب نظران  و 
پتروشیمی  و  نفت  صنعت  در  شده 
ایران و جهان در سن 9۰ سالگی در 

تهران درگذشت.
تا  یوسفیانی  غفور  آخرین سمت    
وقوع انقالب 57 مدیرکل امور اوپک 
کننده  صادر  کشورهای  )سازمان 
نفت( بود.پس از انقالب دادگاه انقالب 
اسالمی او را به عنوان همدست وکمک 
به اجرای سیاست های انرژی حکومت 
محمد رضا شاه پهلوی، معاونت دکتر 
برای  وزیر  نخست  آموزگار  جمشید 
اوپک،  و  کشور  انرژی  سیاست های 
با قدرت های غربی و  روابط صمیمی 
امپریالیستی و همچنین اختراع بنزین 
کشورهای  که    )JP4( Jet Fuel
غرب آن را برای جنگنده های هوایی 
خود استفاده می کردند! به هشت سال 

زندان محکوم کرد.
یوسفیانی   1975 سال  دسامبر  در 
آموزگار  جمشید  دکتر  با  همراه 
نخست وزیر اسبق ایران و شیخ  زکی 
سعودی  عربستان  نفت  وزیر  یمانی 
نشست  در  دیگر  نفت  وزیر  یازده  و 
فوق العاده سازمان اوپک در شهر وین 
)اتریش( توسط »کارلوس« تروریست 
بین المللی به گروگان گرفته شد.  پس 
از رهایی دیگر گروگان ها آن سه نفر 
که از طرف کارلوس تهدید به اعدام 
شده بودند پس از 72 ساعت مذاکره 
و با پرداخت 6۰ میلیون دالر توسط 
عربستان سعودی  و  ایران  دولت های 
به کارلوس و همدستانش در الجزیره 

پرویز شفا 

رئیس  اربابی  علی محمد  دکتر 
سازمان آگهی های موسسه انتشاراتی 
این  لندن،  و کیهان  ایران  کیهان در 
انگلستان  منچستر  شهر  در  هفته 
چشم از جهان فروبست. دکتر اربابی 
متولد شهر سبزوار در خراسان بود، او 
پس از دوره دبیرستان وارد دانشکده 
افسری شد و بعد از پایان تحصیالت 
کرد  خدمت  ارتش  در  مدتی  نظامی 
مسلح  نیروهای  از  زود  خیلی  ولی 
استعفا داد و وارد دانشگاه تهران شد 
و بعد از دریافت لیسانس  اقتصاد به 
آمریکا رفت و دکترای خود را نیز در 

رشته بازاریابی دریافت نمود.
دکتر اربابی پیش از آنکه به کیهان 
نام  به  تبلیغاتی  بپیوندد یک شرکت 
که  بود  کرده  تأسیس  »اینترپاپ« 
کار  به  موفقیت  با  سال ها  این  در 
انجمن  عضو  وی  می داد.  ادامه  خود 
در  آن  مقر  که  بازاریابی  بین المللی 
به  نیز  بار  بود و یک  نیز  لندن است 

ریاست این انجمن انتخاب شد.

علوم  دانشکده  تأسیس  بدو  از  او 
ارتباطات اجتماعی وابسته به موسسه 
کیهان به عنوان استاد گروه تبلیغات 
و بازاریابی در آن دانشکده به تدریس 
پرداخت ، هم زمان در مدرسه عالی 
بازرگانی نیز تدریس می کرد. وی در 
تبلیغات  کتاب  نخستین  ایام  همان 
که  نوشت  ایران  در  را  بازاریابی  و 
همچنان در دانشکده علوم ارتباطات 

اجتماعی تدریس می شود.
دکتر اربابی بعد از انقالب به آمریکا 
بازاریابی  موسسه  یک  در  و  رفت 
مشغول به کار شد و از آغاز  انتشار 
کیهان لندن مدیریت بخش آگهی های 
و  گردید  واگذار  وی  به  روزنامه  این 
بود. باقی  سمت  این  در  سال  چند 

که  دورانی  تمام  در  اربابی  دکتر 
می شد  منتشر  لندن  کیهان  روزنامه 
و  اجتماعی  مقاالت  نشریه  این  برای 
تمام  کیهانی  یک  او  می نوشت،  طنز 
بی نهایت  وظیفه شناس،  پرکار،  عیار، 

مهربان و مردم  دوست بود.

دکتر علی محمد اربابی 

را  نشریه  آن  با  و همکاری خود  کرد 
تا هنگام تعطیلی آن در سال 1337 
سال های  در  بهمنش  داد.  ادامه 
امید  نشریه  در   1337 تا   1333
نیز  آن  از  نیز می نوشت و پس  ایران 
از نویسندگان اصلی هفته نامه کیهان 
با نشریاتی  و  به شمار می آمد  ورزشی 
گلبانگ،  اطالعات،  روزنامه  همچون 
روزنامه ری، ایران ورزشی نیز همکاری 

داشت.

اول  کتاب  نویسنده  سیاحی  عباس 
رنگرزی  استاد  داد(،  آب  )بابا  دبستان 
سنتی و بازیگر فیلم »گبه« در سکوت 

خبری درگذشت.
عباس سیاحی استاد رنگرز و نویسنده 
اول  فارسی  کتاب  داد  آب  بابا  درس 

دبستان بود
پیشکسوت  استاد  سیاحی  عباس 
اول  کتاب  نویسنده  و  سنتی  رنگرزی 
دبستان، درس مشهور و به یاد ماندنی 
»بابا آب داد« و بازیگر فیلم »گبه« )از 
خبری  سکوت  در  مخملباف(  محسن 
در  وی  درگذشت.  اسفندماه  هفتم 
سا ل های پایانی عمر به بیماری آلزایمر 

مبتال شده بود.
او یکی از اساتید بزرگ رنگرزی سنتی، 
از آموزش دهندگان روش  معلم و یکی 
تدریس الفبا بود که در تالیف کتاب اول 
ابتدایی که در سال 13۴۴ در کالس های 

اول تدریس می شد، شرکت داشت.
او در سال 1311 در سادات اردستان 
در  شد:  متولد  نائین  و  کاشان  بین 

دانشسرای شبانه روزی تهران به تحصیل 
آموزگار   1332 سال  در  و  پرداخت 
دبستان های لواسانات، شمیران و درکه 
بود. بعد از پنج سال آموزگاری، در سال 
در  و  رفت  عالی  دانشسرای  به   1337
سال 13۴۰ با دریافت مدرک لیسانس 
به عنوان دبیر دبیرستان های شمیران به 

کار خود ادامه داد.
کتاب  تدریس  برای  سیاحی  عباس 
اول ابتدایی به همه استان های ایران سفر 
کرد و در مراکز استان و شهرستان های 
مختلف روش تدریس الفبا را به معلمان 
و راهنمایان تعلیماتی تدریس می کرد، تا 
آنجا که تقریبا شهر و روستایی نیست که 

او  به آنجا نرفته باشد.
سیاحی، از کودکی با رنگرزی آشنا بود 
و به آن عالقه داشت؛ بنابراین به هر جای 
ایران که رفت، درباره رنگرزی گیاهی و 
گیاهان رنگرزی منطقه نیز پرس و جو 
می کرد و پس از بازنشستگی به احیای 
به  و  پرداخت  گیاهی  سنتی  رنگرزی 

آموزش عملی آن مشغول شد.

عباس سیاحی 

جهانگیر آموزگار 

غفور یوسفیانی

آزاد گردیدند .
شهر  در  سال 13۰6  در  یوسفیانی 
تحصیالت  گردید.   متولد  همدان 
تحصیالت  و  همدان  در  را  ابتدایی 
متوسطه را در تهران در دبیرستان البرز 
)جردن سابق( با اخذ دیپلم ریاضی به 
پایان رسانید . سپس در سال 1337 
مهندسی  آبادان  نفت  دانشگاه  از 
به دست  را  استخراج  و  اکتشافات 
تکنولوژی  دانشکده  از  سپس  آورد.  
رشته  در  لیسانس  فوق  )هلند(  دلف 
پاالیش نفت و گاز  و دکترای عملیاتی 
و مدل سازی کامپیوتری به دست آورد 
و آنگاه از دانشگاه منچستر )انگلستان( 
نمود. دریافت  شیمی  دکترای 

یوسفیانی از سوارکاران و چوگان باز ان 
ماهر و مسلط بود و با اسب هایی که خود 
پرورش می داد در رقابت های باشگاهی 
و بین المللی با تخصص در پرش مانع، 
و  می کرد  شرکت  چوگان  و  درساژ 
نام آور. بود  سوارکاری  خود  زمان  در 

قاسم طالب زاده
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اصفهانی،  کاشی تراش  اصغر  استاد 
تئاتر  گلستان،  کاخ  کاشی کار 
زیباترین  که  ملی  باغ  سردر  شهر، 
جای  بر  خود  از  را  کاشی کاری ها 

گذاشته، درگذشت.
اصفهانی،  کاشی تراش  اصغر 
کاشی تراش  محمدعلی  استاد  فرزند 
کارنامه  دو  هر  که  است  اصفهانی 
در  را  کاشی کاری  هنر  از  درخشانی 
شهرهای مختلف ایران از خود بر جای 
گذاشته اند. اوج هنر اصغر کاشی تراش 
اصفهانی را می توان در مجموعه کاخ 
سعدآباد، تئاتر شهر و سردر باغ ملی 
در تهران پیدا کرد.در کارنامه هنری 
از  همچنین  اصفهانی  کاشی تراش 

گلستان،  کاخ  مجموعه  کاشی کاری  خارجه،  امور  وزارت  َسردر  کاشی کاری 
َسردر بانک ملی ایران، مساجدی در شهرهای اصفهان، قزوین، کیش و تهران و 

همچنین حسینه معروف یزد می توان نام برد.
این کاشی کار برجسته از سن ۵ سالگی کنار پدر و برادرش به شغل اجدادی 
کاشی کاری مشغول بود و در دوره پهلوی به همراه پدرش به دربار راه  پیدا کرد.

و  قزوین  تهران،  یزد،  اصفهان،  در  کاشی کاری  بر  عالوه  کاشی تراش  استاد 
کیش، بقعه شیخ صفی  در اردبیل را نیز مرمت کرده است.

در سال 1۳۴6 کاشی کاری بنای تازه تأسیس تئاتر شهر در چهارراه پهلوی 
)ولیعصر( از سوی دفتر شهبانو فرح پهلوی به این استاد کاشی کاری سپرده شد.

 -  1۳0۵ )زاده  تجویدی  علی اکبر 
نقاش،  خرداد 1۳96(  درگذشته 20 
پژوهشگر، باستان شناس و نگارگر اهل 
ایران بود. علی اکبر تجویدی در سال 
هادی  فرزند  وی  شد.  متولد   1۳0۵
خان تجویدی است که در نقاشی از 

شاگردان طراز اول کمال الملک بود.
برادران وی محمد و علی تجویدی 
بودند.  ایران  نوازندگان  و  نقاشان  از 
علی اکبر تجویدی خود نیز از شاگردان 
هنرآموختگان  از  و  کمال الملک 
از  یکی  مستظرفه،  صنایع  مدرسه 
پژوهشگران  و  هنرمندان  مهم ترین 

خاندان تجویدی بود
در  درخشان  کارنامه  ای  تجویدی 

آموزش هنر و همکاری مستمر با وزارت فرهنگ و هنِر وقت داشت، و آغازگر 
روز  تجویدی  بود.علی اکبر  ایرانی  نقاشی  تاریخ  در  کیفی  پژوهش های  جدی 
شنبه 20 خرداد ماه سال 1۳96 در 91 سالگی در پاریس درگذشت. پیکر وی 
شامگاه 2۴ خردادماه به ایران منتقل شد تا بنا به وصیتش در به خاک سپرده 
شود.علی اکبر تجویدی سال های بسیاری را صرف پژوهش کرد و صاحب مقاالت 
و تألیفات متعددی در زمینه هنر و فرهنگ ایرانی بود. از جمله آثار وی می توان 
به کتاب »نگاهی به هنر نقاشی ایران از آغاز تا قرن دهم هجری« اشاره کرد. 
این کتاب بیانگر یک سیر تاریخی است که از نقاشی غارهای لرستان آغاز شده 
و نتایج پژوهش دوره های متعدد تاریخی در آن همراه با نمونه های تصویری ارائه 
شده و سرانجام این پژوهش به عهد صفویه می رسد. این کتاب نخستین کتاب 

تخصصی درباره نقاشی ایرانی است و در سال 1۳۵2 منتشر شد.
تجویدی در انتشار کتاب »پنجمین کنگره جهانی باستان شناسی و هنر ایران« 

در سال 1۳۴۷ نیز همکاری داشت و از دیگر آثار وی به شمار می رود.

بازیکن و مربی فوتبال  آبان 1۳96(  ابراهیم آشتیانی )10 آذر 1۳2۵ - 2 
بازنشسته اهل ایران بود. او پیشتر در تیم ملی فوتبال ایران بازی می کرد و بیشتر 
دوران باشگاهی اش را در پرسپولیس گذراند. آشتیانی دارای مدرک کارشناسی 
او، اردالن  ارشد تربیت بدنی بوده است. و در دانشگاه تدریس می کرد. فرزند 
او در 2 آبان 1۳96 به علت عارضه قلبی  بازیکن فوتبال است.  آشتیانی نیز 
درگذشت.آشتیانی در سال 1۳۴8 برای اولین بار توسط رایکوف به تیم ملی 
دعوت شد و در دیدارهای جام عمران منطقه ای برای اولین بار پیراهن تیم ملی 
را بر تن کرد. آشتیانی همراه با تیم ملی در مسابقات جام ملتهای آسیا 19۷2 
به مقام قهرمانی دست یافت و به عنوان بهترین بازیکن این مسابقات نیز انتخاب 
شد. سپس صعود به المپیک 19۷2 مونیخ را تجربه کرد. گل صعود تیم ملی به 
المپیک مونیخ با پاس او به دست آمد. آشتیانی با تیم ملی در مسابقات جام جهانی 
کوچک 19۷2 برزیل و المپیک 19۷2 مونیخ شرکت کرد. سال 1۳۵۳ در حالی 
که فقط 29 سال داشت در دیدار با کره جنوبی از تیم ملی خداحافظی کرد.

کشتی گیر  انوری  ابوالفضل 
مدال  دو  دارنده  ایران  سنگین وزن 
ایران  کاروان  پرچمدار  و  جهان  برنز 
مکزیکوسیتی   1968 المپیک  در 
از  سالگی چشم  نه  و  هفتاد  در سن 
جهان فرو بست. وی در مسابقه های 
جهانی کشتی در سال های 1966 و 
بود.  کرده  دریافت  برنز  مدال   1969
در مسابقات جهانی 196۷ چهارم و 
در المپیک 1968 نیزششم شده بود. 
او در بازی های آسیایی بانکوک 19۷0 
به مدال برنز دست یافته بود.شش بار 
در  جهان  ارتش های  قهرمانی  نیز 

کارنامه ورزشی انوری دیده می شود.

فروزنده اربابی گوینده خوش صدای برنامه  »گلها« و پیشکسوت رادیو در سن 
هشتاد و چهار سالگی درگذشت. فروزنده اربابی گوینده قدیمی رادیو ایران بود 
که از سال 1۳۳۵ کار خود را در رادیو آغاز کرد. او گوینده ای خوش صدا و 
مسلط بود که با برنامه های رادیویی خانوادگی و تفریحی آغاز کرد و سپس به 

برنامه های ویژه ادبیات کالسیک ایران راه پیدا کرد.
صدای گوش نواز او در برنامه مشهور »گلها«، »شما و رادیو«، »۵ عصر با شما«، 
»رادیو و شنوندگان« برای عالقمندان ادبیات کهن و کالسیک و موسیقی اصیل 
ایرانی پیوند خورده بود. فروزنده که یک بار عنوان دوست داشتنی ترین گوینده 

زن رادیو را به دست آورد، عنوان »بلبل رادیو« نیز لقب گرفته بود.
خوش  گوینده  دیگر  الدعوه،  مستجاب  کمال الّدین  کنار  در  ها  سال  او 
صدای رادیو ایران، برنامه »شما و رادیو« را روزهای  جمعه ها اجرا می کرد 
منوچهر  )مانی(،  خواجوی ها  محمد  مانند  ایران  رادیو  نامداران  با  همراه  و 
نوذری، علی تابش، غالمحسین بهمنیار، علی زرندی، تاجی احمدی، مهین 
بسیاری  و  احمدی،  مرتضی  عبدی،  فضلی،  امیر  مقبلی،  اهلل  عزت  دیهیم، 
آغاز  تا  پرداخت.او  می  طنز  نمایشنامه های  اجرای  به  هنرمندان  از  دیگر 
و پس  بود  کار  به  رادیو مشغول  در   ۵۷ در سال  ایران  در  اسالمی  انقالب 
وارد  کودکی  از  کشید.فروزنده  کار  از  دست  همکارانش  دیگر  مانند  آن  از 
را  رادیو«  برنامه »شما و  الدعوه  با مستجاب  انقالب  از  تا قبل  و  رادیو شد 
در  بود.  سرگرم کننده  و  شاد  برنامه ای  که  می کرد  اجرا  جمعه  روزهای  در 
این برنامه هنرمندانی چون علی زرندی، منوچهر نوذری، علی تابش، تاجی 
طنز  و  کمدی  های  نمایشنامه  دیگر…  بسیاری  و  دیهیم  مهین  احمدی، 

اجرا میکردند .
فروزنده اربابی در سال 1۳1۳ به دنیا آمده بود و برخی منابع وی را متولد 
قم و برخی دیگر محل تولدش را قمصر کاشان دانسته اند. فروزنده یک موسسه 
فرهنگی به نام خود را نیز اداره می کرد که دارای رشته های گوناگون تحصیلی 
بود.طبق اعالم روزنامه شرق، فروزنده اربابی تنها ایرانی عضو بنیاد بین المللی 

»موالنا« بود.

عباس زندی قهرمان پیشین کشتی 
آزاد ایران و جهان و سرمربی پیشین 
یک  از  پس  ایران  کشتی  ملی  تیم 
بیماری طوالنی روز یکشنبه در تهران 

چشم از جهان فرو بست.
شادروان زندی هنگام مرگ 8۷ سال 
داشت. او متولد 1۳ خرداد 1۳09 بود. 
سالگی   19 در   1۳28 سال  در  وی 

صاحب بازوبند پهلوانی ایران شد.
و  خارجه  وزیر  ظریف  محمدجواد   
اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  صالحی 
درگذشت زنده یاد زندی را به خانواده 

او تسلیت گفتند.
عباس زندی افسر ژاندارمری بود و با 

درجه سرهنگی بازنشسته شد.
زندی در 1۷ سالگی عضو تیم ملی کشتی آزاد ایران در بازی های المپیک 
19۴8 لندن بود و در آن مسابقات به مقام پنجم رسید.او در مسابقات کشتی 
آزاد 19۵2 هلسینکی در وزن هفتم چهارم شد.در المپیک 19۵6 ملبورن در 
وزن ششم مقام پنجم را به دست آورد.آن زنده یاد در سال های 1۳۳۳، 1۳۳۴ و 
1۳۳۵ بازوبند پهلوانی ایران را از آن خود کرد.زندی در المپیک 1962 تولیدو در 
امریکا سرمربی تیم کشتی آزاد ایران بود. زندی همچنین در مسابقات المپیک 

توکیو و مکزیکوسیتی نیز هدایت تیم ملی کشتی ایران را بر عهده داشت.

حمید ذوالنور، یکی از نزدیک ترین 
رئیس  و  بختیار  شاپور  یاران 
ملّی  مقاومت  »نهضت  شورای              عالی 
پاریس  ایران«، در هشتاد سالگی در 
از  یکی  ذوالنور  حمید  درگذشت. 
شاپور  مرگ  از  بعد  که  است  کسانی 
بختیار برای ادامۀ راه او بسیار تالش 

کرد.
نهضت مقاومت ملی ایران اعالم کرد 
که طبق اطالع دریافت شده از طرف 
)مصطفی(  حمید  مهندس  خانوادۀ 
بیماری  یک  به دنبال  وی  ذوالنور، 
طوالنی، در ساعت 10:۳0 صبح روز 
جمعه 10 آذر/ اول دسامبر 201۷ در 

پاریس درگذشت.
حمید ذوالنور در سال 19۳۷ میالدی/ 1۳16خورشیدی در شیراز به دنیا آمد. 
بعد از آموزش ابتدایی و متوسطه در زادگاهش، برای تحصیالت عالی به تهران 
رفت و در دانشکده  فنی ثبت نام کرد و بعد از موفقیت در رشتۀ مهندسی، با 

اخذ بورس تحصیلی برای ادامۀ آموزش به اروپا رفت.
حمید ذوالنور از همان سال های کودکی که مقارن با اوج »نهضت ملی« به 
این  گردید.  آشنا  سیاسی  مبارزۀ  و  سیاست  با  می شد،  مصدق  دکتر  رهبری 

آشنایی به عضویت وی در حزب ایران انجامید.
مقارن با فعالیت مجدد »جبهۀ  ملی« در تابستان 1۳۳9 و به دنبال آن تشکیل 
»کمیته دانشگاه وابسته به جبهه ملّی«، حمید ذوالنور مسئولیت این کمیته را 

به عهده داشت.
در این زمان مسئولیت ارتباط جبهه ملّی با کمیتۀ دانشگاه، از طرف هیئت 

اجرائیه جبهه ملی به دکتر شاپور بختیار محول شد.
رابطۀ خلل ناپذیر حمید ذوالنور با شاپور بختیار، از همان سال ها آغاز شد و 
همکاری بسیار نزدیک آنان در دورۀ کوتاه نخست وزیری بختیار و سپس در 

خارج از کشور در چارچوب »نهضت مقاومت ملی ایران« ادامه داشت.
حمید ذوالنور از نزدیک ترین یاران شاپور بختیار بود و بعد از قتل رهبر نهضت 

مقاومت ملی ایران نیز تمامی توان خود را صرف ادامۀ راه او نمود.

پروفسور استفن هاوکینگ فیزیکدان و کیهان شناس برجسته بریتانیایی که با 
وجود بیماری و ناتوانی جسمی به نابغه ای در حوزه ی علم و نظریه بدل شد، در 

سن ۷6 سالگی در گذشت.
هاوکینگ  از 21 سالگی مبتال به بیماری ALS بود و با وجود اینکه پزشکان 
حتی امیدی به ادامه زندگی او نداشتند، به یکی از فیزیکدانان و کیهان شناسان 
برجسته جهان تبدیل شد.او به خاطر فعالیت در زمینه کیهان شناسی و جاذبه 
کوانتوم به ویژه در زمینه سیاه چاله، شناخته شد. کتاب »تاریخچه زمان« او که 
با رکوردی 2۳۷ هفته ای به عنوان پرفروش ترین کتاب در بریتانیا باقی ماند 
باعث شهرتش شد.هاوکینگ قرار بود با سرمایه گذاری »سر ریچارد برنسون« 
با فضاپیمای  و  آتالنتیک،  بریتانیایی و مدیر خطوط هوایی ویرجین  میلیارد 
گونه ای  به  هاوکینگ  برود.بیماری  فضایی  به سفری  او  گلکتیک«  »ویرجین 
بود که امکان حرکت از او گرفته شد و نه می توانست بنشیند، نه برخیزد، و 
نه راه برود. او حتی قادر به حرکت دست و پایش نبود و توانایی سخن گفتن 
نیز نداشت و روی ویلچری تمام اتوماتیک روزگار می گذراند که با انواع و اقسام 
کیت و حس گر کنترل می شد.اما این محدودیت ها مانع آن نشد که پیشرفت 

این نخبه علم و تکنولوژی سد شود.
نظریات استفن هاوکینگ در مورد  نبودن »خدا« سبب شده بود که نهادهای 
دینی چندان روی خوشی به او نشان ندهند. او معتقد بود »دین به معجزه باور 

دارد، اما چنین رخدادهایی با علم ناسازگارند.«
در  است،  بوده  متفاوت  هاوکینگ  استفن  درگذشت  به  واکنش ها  ایران  در 
بین تمام واکنش ها گروهی از روحانیون و ارزشی های شبکه های اجتماعی هم 

نظرات خود را به اشتراک گذاشتند.

لیو شیائوبو فعال سیاسی، نویسنده ی 
دگراندیش چین و برنده جایزه صلح 
او  درگذشت.  زندان  در  نوبل 2010، 
ساله  یازده  دوران  مرگ،  هنگام  در 
از  و  می گذراند  را  زندان  محکومیت 
می برد.  رنج  کبد  سرطان  بیماری 
با  را  او  نشد  حاضر  اما  چین  دولت 

وجود این بیماری کشنده آزاد کند.
این برنده جایزه صلح نوبل به گفته 
مقامات چینی در شبه جزیره شنیانگ 
واقع در شمال شرقی این کشور و بر 
کبد  سرطان  بیماری  به  ابتال  اثر 
درگذشته است.دفتر حقوقی شنیانگ 
روز پنج شنبه در یک بیانیه کوتاه در 

وبسایت خود اعالم کرد که لیو دچار چندین نارسایی بوده و در نهایت تالش ها 
برای نجات وی بی ثمر بوده است.لیو در سال 2009 به جرم دگراندیشی تحت 
پیگرد قرار گرفت و پس از بازداشت به تحمل 11 سال زندان محکوم شد. این 
نویسنده ی آزادی خواه در نوشتن »منشور 8« که خواستار اصالحات سیاسی 
در چین بود، همکاری داشت.لیو شیائوبو، برنده جایزه صلح نوبل، در سن 61 
سالگی از دنیا رفت و در بستر مرگ نیز همچنان خواستار اصالحات دموکراتیک 
در چین بود.این برنده ی جایزه ی صلح نوبل پس از اعتراضات دموکراسی خواهان 
در سال 1989 در میدان تیان مین پکن به شهرت رسید و خودش این اعتراض 
را نقطه ی عطف زندگی اش می دانست.لیو در حالی جایزه صلح نوبل 2010 را به 

دست آورد که صندلی او در مراسم اهدای جایزه در اسلو خالی بود.
حزب کمونیست چین به دلیل نوشته هایش او را چهار بار محکوم به زندان 
در  بیمارستانی  به  زندان  از  اخیرش  محکومیت  ساله  دوران 11  در  که  کرد 
شنیانگ منتقل شد.پیشتر، چین به درخواست های بین المللی برای صدور اجازه 
خروج لیو از چین برای درمان پزشکی مخالفت کرده بود. ایاالت متحده آمریکا 

و آلمان نسبت به وضعیت جسمانی این نویسنده ابراز نگرانی کرده بودند.

جالل طالبانی، رئیس جمهور سابق 
اتحادیه میهنی  و رهبر حزب  عراق  
اکتبر، در  کردستان روز سه شنبه، ۳ 
در  بیمارستانی  در  سالگی   8۴ سن 

برلین درگذشت. 
 2012 سال  از  طالبانی  جالل   
به  مغزی  سکته  پیامدهای  اثر  بر 
شد.  خارج  سیاست  صحنه  از  مرور 
بود.  میالدی   19۳۳ سال  متولد  او 
بوکان  کردهای  از  پدری اش  اجداد 
به  صفویه  دوره  در  که  بودند  ایران 
بیشتر  مهاجرت کردند.طالبانی  عراق 
در  پیشمرگه  عنوان  به  را  خود  عمر 
و  گذراند  عراق  بعث  رژیم  با  مبارزه 

رهبری جنبش های مسلحانه مختلفی را علیه حکومت صدام بر عهده داشت.
پس از انشعاب در حزب دمکرات کردستان )KDP( و جدایی جالل طالبانی 
از مالمصطفی بازرانی، او حزب اتحادیه میهنی کردستان را پایه گذاری کرد.

حزب طالبانی در اوایل دهه 90 میالدی با حزب دموکرات کردستان به رهبری 
مسعود بازرانی درگیری های شدیدی داشت که سرانجام با پادرمیانی آمریکا 
ظاهرا پایان گرفت. ریشه های این درگیری از آنجا آغاز شد که در ماه مه 1992، 
در کردستان عراق انتخابات محلی برگزار شد و حزب میهنی ۴2٫2 درصد آرا 
را کسب کرد و با توجه به اینکه هیچ کدام از دو حزب اکثریت آرا را به دست 
نیاوردند توافق شد که کردستان عراق به دو بخش مساوی تقسیم شده و هر 
کدام به اداره بخشی از آن بپردازند. تقسیم کردستان عراق بین احزاب دموکرات 
و میهنی و تفاوت استراتژی و عملکرد دو حزب، جنگ داخلی شدیدی را بین دو 
حزب در سال 199۴ به دنبال داشت.پس از برگزاری چند نشست بین اعضای 
ارشد دو حزب، سرانجام در سال 1998 در واشنگتن یک توافق نامه صلح بین 

رهبران دو حزب– مسعود بارزانی و جالل طالبانی– به امضا رسید.
پس از سقوط صدام حسین در عراق، جالل طالبانی در سال 200۵ میالدی 

به عنوان اولین رئیس جمهوری غیر عرب عراق انتخاب شد.

استیون هاوکینگکاشی تراش اصفهانی فروزنده اربابی 

علی اکبر تجویدی

ابراهیم آشتیانی

لیو شیائوبو

عباس زندی 

حمید ذوالنور

ابوالفضل انوری

جالل طالبانی 
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نمایشگاه بازدید کرده است.
این گزارش حاکیست که المبرگر با 
مسئوالن این غرفه درباره راهکارهای 
نزدیکی بین شهروندان ایران و اسرائیل 
فایل  از دریافت  مذاکره کرده و پس 
گردشگری  اماکن  معرفی  تصویری 
ایران، نسب به امکان گردشگری ایران 

ابزار عالقه کرده است.
فارسی،  العربیه  گزارش  اساس  بر 
این جزئیات توسط روزنامه اسرائیلی 
یافته  انتشار  احرونوت«  »یدیعوت 
اختالفات  از  »فارغ  المبرگر  است. 

یک اسرائیلی در غرفه گردشگری ایران: ابتدا 
رفتارشان دوستانه نبود

=این مدیراجرایی اسرائیلی 
بحث  در  همکاری   درباره 
غرفه  رئیس  با  گردشگری 

ایران صحبت کرده است.
= مسئوالن غرفه با حضور 
و  شدند  آشفته  ابتدا  وی 
تغییر  را  خود  رفتار  سپس 

دادند.
ن  شهروندا گفته،  و  =ا
ن  ا یر ا ه  د ا ز ئیلِی  ا سر ا
زادگاه  به  سفر  به  عالقمند 

خود هستند.
ارتباطات  مدیراجرایی یک شرکت 
گردشگری  بین المللی  نمایشگاه  در 
برلین در غرفه ایران حضور پیدا کرده 
بین  نزدیکی  راهکارهای  زمینه  در  و 
شهروندان ایران و اسرائیل با مسئوالن 

این غرفه گفتگو کرده است.
در  فارسی  لعربیه  ا گزارش  به 
و  گردشگری  بین المللی  نمایشگاه 

جهانگردی برلین »ITB« که دهم ماه 
مارس به کار خود پایان داده، شارون 
شرکت  یک  اجرایی  مدیر  المبرگر 
ارتباطات  زمینه  در  که  ئیلی  اسرا
فعالیت می کنند، از غرفه ایران در این 

ئیل  اسرا کشور  دو  میان  سیاسی 
در  ایران  غرفه  مسئول  با  ایران،  و 
جهانگردی  و  گردشگری  نمایشگاه 
عکس  او  با  و  کرده  گفتگو  برلین 

گرفت.«
ایران  غرفه  مشترک  عکس  گویا 
استقبال  و  توجه  مورد  المبرگر  و 
رسانه های اسرائیلی قرار گرفته و در 

سطح وسیعی منتشر شده است.
شارون المبرگر در گفتگو با روزنامه 
»منتظرم  گفت:  احرونوت«  »یدعوت 
به  بیشتری  تبلیغاتی  فایل های  تا 
دست آورم تا این فایل ها را از طریق 
شرکت مان به نمایش گذاشته و اطالع 

رسانی کنم.«
بدو  در  گفت  اجرایی  مدیر  این 
ورودم به غرفه ایران، مسئوالن غرفه 
»آشفته« شدند و »شخصی که مسئول 
غرفه گردشگری ایران در نمایشگاه بود 
ابتدا رفتار دوستانه ای نداشت اما پس 
از آنکه به او گفتم می خواهم وجه دیگر 
افراطی گری نشان  از  ایران را به دور 

بدهم، رفتار او تغییر کرد.«
المبرگر با مسئول زن غرفه ایران از 
عالقمندی شهروندان اسرائیل صحبت 
و  شده اند  متولد  ایران  در  که  کرده 

مایلند به ایران سفر کنند.

مدیراجرایی  و  برلین  گردشگری  نمایشگاه  در  ایران  غرفه  مسئول 
شرکت اسرائیلی

سنی های  از  است  متهم  می داند 
مالی  حمایت  عراق  در  جهادی 

می کند.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان، 
کرده  آغاز  را  اصالحات حکومتی  که 
بهبود  دنبال  به   2۰15 سال  از 
روابط دیپلماتیک با عراق بوده است 
گذشته  سال  اساس  همین  بر  و 
باز  را  عراق  به  عربستان  مرزهای 
از  مالی  حمایت  همچنین  او  کرد. 
سوی  به  را  سنی  سیاستمداران 
تاثیرگذاری  که  شیعه  سیاستمداران 

بیشتری دارند تغییر داد.
مقتدی  میزبان  اخیراً  سلمان  بن 
اعرجی  قاسم  و  شیعه  روحانی  صدر 
وزیر کشور عراق بود که هر دو رابطه 

نزدیکی با جمهوری اسالمی دارند.
به اختالف میان میزان  دیپلمات ها 
و  اسالمی  جمهوری  کمک های 
عربستان به عراق نیز اشاره می کنند. 
در کنفرانس کویت با محور بازسازی و 
توسعه عراق، ایران تقریباً چیزی برای 
ارائه نداشت. یک مقام برجسته عراقی 
بعد از کنفرانس کویت گفته بود حاال 
که عربستان نتوانسته در جنگ ایران 
را شکست دهد قصد دارد در اقتصاد 

این کار را بکند.
شیعه  عرب های  که  کشوری  در 
تشکیل  را  جمعیت  از  بزرگی  بخش 
تاثیر  می کند  تالش  ایران  می دهند 
و  قومی  تنش های  ایجاد  با  را  خود 

حمایت شیعیان حفظ کند.
هم  عربستان  که  درحالیست  این 
با  شیعیان  کردن  همراه  دنبال  به 
زنده  روی  و  است  سیاست های خود 
کردن هویت عربی آنها حساب کرده 
و عراقی ها را علیه فارس بودن ایرانیان 
سقوط  از  پس  گرچه  می شوراند. 
در سال 2۰۰3  عراق  در  بعث  حزب 
احساسات ملی گرایانه عرب ها فروکش 

کرد.
بیشترین تمرکز عربستان در بصره 
عراق  استان  ثروتمندترین  عنوان  به 

است.
برای  سعودی ها  که  پروژه هایی 
می کنند  انتخاب  سرمایه گذاری 
شامل طرح های پتروشیمی است که 
و  است  رفته  نابودی  به  رو  عراق  در 
اگر این پروژه ها دوباره به راه بیافتند 
از  عراق  که  کند  کمک  می توانند 
بی  نیاز  ایرانی  فرآورده های  واردات 

شود.
چشم  همچنین  سعودی  عربستان 
عراق  مرزهای  اطراف  به  را  خود 
با  دارد  قصد  که  جایی  دوخته؛ 
بهینه  سازی  خاک های  از  استفاده 
آبیاری  سیستم  و  مصنوعی  شده 
زمین های  به  را  آن  زمین های  نوین 
حاصلخیز برای کشاورزی تبدیل کند.

که  امیدوارند  عراقی  مقام های 
نیز  راه آهن  خطوط  روی  عربستان 
خط  همچنین  و  کند  سرمایه گذاری 
لوله   نفت عراق را باز کند؛ خطی که 
از  را  کشور  این  نفت  سال 199۰  از 
این طریق به دریای سرخ  می رساند 

تا صادر شود.
در جنوب  عراق  گرایش شهروندان 

گزارش اکونومیست از سرمایه گذاری عربستان در
عراق برای کوتاه کردن دست جمهوری اسالمی

ل  نبا د به  ن  بستا عر =
صنعت  در  سرمایه گذاری 
ست  ا ق  ا عر شیمی  و پتر
ردات  وا ز  ا قی ها  عرا تا 
بی نیاز  ایران  فرآورده های 

شوند.
=بعد از کنفرانس بازسازی 
کویت، سعودی ها  در  عراق 
یک وام یک میلیارد دالری 
 500 اعتباری  خط  یک  و 
میلیون دالری برای بازسازی 
داعش  جنگ  از  پس  عراق 
ایران  اما  داد  کشور  این  به 

چیزی برای عراق نداشت.
به  گزارشی  در  اکونومیست  مجله 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  رقابت 
و  است  پرداخته  عراق  در  عربستان 
از  سعودی  عربستان  استفاده  نوشته 
قدرت نرم در عراق، جمهوری اسالمی 

را عصبی کرده است.
تقریباً  اوضاع  آمده  گزارش  این  در 
شبیه گذشته شده است، قبل از آنکه 
صدام حسین در سال 199۰ میالدی 
به کویت حمله کند کشورهای حاشیه 
خلیج فارس و حاشیه شط  العرب گرد 
عربستانی ها  از  بسیاری  آمدند.  هم 
بودند  بصره  در  ویال  و  زمین  صاحب 
بودند.  ازدواج  کرده  عراقی  زنان  با  و 
آنها  دهه  سه  گذشت  از  پس  اکنون 

بازگشته اند.
آخرین  سعودی  عربستان 
تالش های خود را برای تاسیس یک 
گرفته  کار  به  بصره  در  کنسولگری 
عراقی  خوانندگان  که  جایی  است. 
و  می خوانند  عاشقانه  آهنگ های 
گذشته  ماه  می رقصند.  عراقی ها 
ده ها تن از شعرای سعودی به بصره 
ادبی  فستیوال  یک  در  تا  رفتند 
میان  هوایی  خطوط  کنند.  شرکت 
به  و  گرفته  رونق  عراق  و  عربستان 
جایی رسیده که هر ماه 1۴۰ پرواز 

بین دو کشور انجام می شود.
تجاری  بنگاه های  زیادی  تعداد 
غول   SABIC شامل  که  دولتی 
هم  عربستان  پتروشیمی  بزرگ 
در  را  خود  نمایندگی های  می شود 

بغداد افتتاح کرده اند.
در  گذشته  ماه  که  کنفرانسی  در 
وزیر  الجبیر  عادل  شد  برگزار  کویت 
خارجه عربستان یک وام یک میلیارد 
 5۰۰ اعتباری  خط  یک  و  دالری 
میلیون دالر برای بازسازی عراق پس 
از جنگ با دولت اسالمی )داعش( به 

این کشور داد.
تقویت  و  کمک   در  عربستان  نفع 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس 
و کوتاه کردن دست جمهوری اسالمی 
در منطقه است؛ مسئله ای که آمریکا 

نیز به دنبال آن است.
عراق زیر سلطه صدام عربستان را 
تهدید به جنگ کرده بود و به تازگی 
هم شبه نظامیان شیعه مورد حمایت 
سعودی  با  عراق  مرزهای  در  ایران 
پادشاه  مقابل  در  شده اند.  مستقر 
امیرالمومنین  را  خود  که  عربستان 

این کشور به سمت ایران بیشتر است 
تا جایی که یکی از بزرگراه های خود 
را به نام روح اهلل خمینی رهبر انقالب 

اسالمی تغییر دادند.
شیعیانی که از سوی حکومت ایران 
مناطق  این  در  می شوند  حمایت 
این  با  دارند  را  قدرت  باالی  دست 
حال بعضی ها در تهران بسیار عصبی 
که  می آید  یادشان  چون  نگرانند  و 
و  عراق  عرب های  عربستان،  چطور 
تحریک  را  کشور  این  شیعیان  حتی 
جمهوری  علیه  سال  هشت  تا  کرد 

اسالمی بجنگند.
ایرانی  تاجران  دیگر  سوی  از 
بازار  در  رقابت  جدید  فاز  نگران 
عراق هستند جایی که دومین بازار 
از  بعد  اسالمی  جمهوری  غیرنفتی 

چین است.
رژیم ایران برای اینکه عراق را بیشتر 
به سمت خود بکشاند یک منطقه آزاد 
تجاری بین شلمچه و بصره باز کرده 
آزاد  منطقه  این  در  تاجرانی  و  است 
فعال هستند که غیررسمی برای عبور 
و مرور از طریق مرز خوزستان و ورود 

به ایران نیازی به ویزا ندارند.
سوی  از  عراق  در  که  جریانی 
جمهوری اسالمی حمایت می شود در 
دیپلماتیک  روابط  ریختن  بهم  صدد 

بغداد و ریاض است.
شبه نظامیان  از  ارشد  مقام  یک 
بصره  در  ایران  رژیم  حمایت  مورد 
به  عربستانی  هزار  »سه  می گوید، 
می توانیم  چطور  پیوسته اند  داعش 
به قاتل های خود خوش امد بگوییم؟« 
افتتاح  برای  نیز  نجف  روحانیون 
کنسولگری عربستان در مقدس ترین 
تردید  و  شک  دچار  شیعه  شهر 
حمایت  مورد  گروه های  هستند. 
بارها  عراق  در  اسالمی  جمهوری 
پوسترها و بنرهای افتتاح کنسولگری 
عربستان در نجف را پایین کشیده و 

از بین بردند.
نخست  حیدرالعبادی  حال  این  با 
و  ایران  بین  رقابت  از  عراق  وزیر 

عربستان استقبال می کند.
گزارش  پایان  در  اکونومیست 
خود نوشته، بقیه کشورهای حاشیه 
سیاه چاله ای  را  عراق  فارس  خلیج 
صبر  شاید  و  می دانند  مسموم 
سلمان  بن  محمد  جوان  ولیعهد 
استراتژی  کردن  پیاده  برای  نیز 
عربستان  اگر  اما  شود  تمام  خود 
می بایست  است  پیروزی  دنبال  به 
بگذارد  دست  چیزها  بعضی  روی 

فوتبال. مثاًل 
فوتبال  تیم های  دوستانه  ی  دیدار 
بصره،  شهر  در  عراق  و  عربستان 
نزدیک  از  بعد  که  دیداری  نخستین 
فرصت  شد،  انجام  سال  چهل  به 
بود.  آنها  روابط  بهبود  برای  خوبی 
با  عربستان  بازیکنان  دیدار  این  در 
نشان هایی از پرچم عراق وارد زمین 
شدند و در حالی که سعودی ها یکی 
جهانی  جام  در  حاضر  تیم های  از 
با حساب  بازی  نهایت  امادر  هستند 
به  عراق  تیم  سود  به  یک  بر  چهار 

پایان رسید.

=استاندار هرمزگان گفته، 
سال آینده صادرات غیرنفتی 
را به ۲ میلیارد دالر می رساند.
=خاک هرمز و دیگر جزایر 
هرمزگان به کشورهای عرب 
خلیج فارس فروخته می شود.
دریایی جزیره  =»زیارت« 
ین  عجیب تر ز  ا مز  هر
است! سپاه  فعالیت های 

جانشین فرمانده منطقه یکم دریایی 
دریایی  تور  آغاز  از  پاسداران  سپاه 
خوزستان،  استان  در  نور«  »راهیان 
بوشهر و جزیره هرمز داده که با بلیت 
صلواتی تعطیالت عید را در این مناطق 
بگذرانند. طبیعت بکر جزیره هرمز با 
لودرهای عظیم در حال نابودی و چپاول 
است و پتانسیل های خوب گردشگری 
با  نفر  هزاران  کردن  سرازیر  با  آن 
تورهای سپاه در نطفه خفه می شود.

می تواند  که  ایران  جنوب  طبیعت 
در  گردشگری  پتانسیل  بیشترین  از 
با  باشد،  برخوردار  نوروز  تعطیالت 
قالب  در  نفر  هزاران  کردن  سرازیر 
عنوان  تحت  پاسداران  سپاه  تورهای 
حتی  و  کساد  بازار  به  نور«،  »راهیان 
مخرب برای محیط زیست تبدیل شده 

است.
آنگونه که عباس غالمشاهی در یک 
است،  داده  گزارش  خبری  نشست 
است  قرار  پاسداران  دریایی سپاه  تور 
از 25 اسفند 96 تا 12 فروردین 97 
در مناطق دریایی خوزستان، بوشهر و 

جزیره هرمز صورت گیرد.
وی گفته که در طول ۸ سال برپایی 
این تور دریایی 56 هزار و 352 نفر از 
این مناطق بازدید کرده اند که فقط در 
سال 95 و 96 حدود 11 هزار و 533 

»زائر« داشته اند.
هرمز  جزیره  اینکه  با  غالمشاهی 
جایی برای زیارت ندارد، نام گردشگران 
جزیره هرمز را »زائر« گذاشته و اهداف 
این راهیان نور دریایی را چنین توضیح 

هزاران سپاهی  به اسم »زیارت«، نوروز به جزیره هرمز می روند:

گردشگری حکومتی و خاک فروشی بالی جان هرمزگان

داده:  »آشنایی مردم با… وجه تمایز 
حافظان تنگه هرمز و خلیج فارس که 
همزمان هم در عملیات زمین و دریایی 
حضور داشتند، آشنایی مردم با اهمیت 
و جایگاه خلیج فارس در اقتدار ملی، 
آگاهی از نقش تنگه استراژیک هرمز، 
ارتش  دریایی  نیروی  توانمندی های 
و سپاه در حوزه اقتدار ملی در خلیج 
فارس و دریای عمان، آشنایی با استان 

هرمزگان خصوصا جزیره هرمز«!
این تورهای دریایی در حالی برگزار 
فریدون  گذشته  روز  که  می شود 
کرد  اعالم  هرمزگان  استاندار  همتی 
برای 3 میلیارد دالر  که در سال 97 
شده  برنامه ریزی  غیرنفتی  صادرات 
بخش  اسکناس سازی  ماشین  است. 
خصوصی که استاندار از آن نام می برد 
و قاعدتا قرعه اش به نام سپاه پاسداران 
رقم می خورد، سال هاست که طبیعت 
و  کرده  نابود  را  هرمز  سرخ  جزیره 
محیط  جان  به  مکانیکی  لودرهای 
فروش  افتاده اند.  مناطق  این  زیست 
خاک به کشورهای عربی خلیج فارس 
آن  ریال  یک  حتی  که  سودآوری  و 
ریخته  منطقه  بومی  مردم  جیب  به 
نمی شود سرانجام جزیره هرمز را به روز 

مناطق شمالی ایران می اندازد.
این  که  گفته  هرمزگان  استاندار 
هماهنگی  و  همکاری  با  صادرات 
دستگاه های دولتی با بخش خصوصی 

ضروری صورت خواهد گرفت. همتی 
با بیان اینکه در 11 ماه گذشته یک 
ارزش  دالر  میلیون   69۰ و  میلیارد 
صادرات غیرنفتی هرمزگان بوده، اضافه 
کرد که »با افزوده شدن و جمع بندی 
و  اسفندماه  در  غیرنفتی  صادارت 
مختلف  بخش های  هماهنگی های 
اقتصادی هدف گذاری ابتدای سال که 
دو میلیارد دالر است محقق می شود.«

خلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت 
معدن و تجارت هرمزگان هم با اشاره 
هدف گذاری  درصدی   ۸۰ تحقق  به 
صادرات غیرنفتی در یازده ماه امسال 
در  غیرنفتی  صادارت  »ارزش  گفت: 
میلیون  یک  معدن  و  صنعت  بخش 
و 39۴ میلیون دالر است که برابر با 
سال  ابتدای  گذاری  هدف  درصد   ۴

است.«
بخش  در  صادرات  ارزش  قاسمی 
عنوان  دالر  میلیون   ۸5 را  کشاورزی 
کرد و گفت که از ابتدای سال تا کنون 
11۰ میلیون دالر محصوالت شیالتی 

صادر شده است.
هرمز  جزیره  بخشدار   ،9۴ سال  در 
بدون  این جزیره  بود که خاک  گفته 
هیچ نظارتی به کشورهایی مانند امارات 
برای تولید لوازم آرایشی و رنگ سازی 
خاک  فروش  روند  می شود.  فروخته 
جزیره هرمز  19 سال است که ادامه 

دارد.

وژیه انهم نوروزوژیه انهم نوروز

مدیراجرایی یک شرکت اسرائیلی در غرفه گردشگری ایران در برلین

تماشاگران در دیدار دوستانه فوتبال بین عراق و عربستان در بصره
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»هجوم جادویی« محمد بن سلمان

دوراِن  در  که  =پمپئو 
منتقداِن  از  یکی  اوباما 
جدِی برجام بود، از کسانی 
دوره ی  آغاِز  در  که  بود 
ترامپ  جمهورِی  ریاسِت 
از  باید  آمریکا  کرد  تاکید 
اینکه  برجام خارج شود، و 
تنها  خاورمیانه  در  آرامش 
در  رژیم  تغییِر  طریِق  از 

ایران میسر می شود.
=یکی از پیامدهای تغییِر 
وزیِر خارجه آمریکا احتمال 
گسترده  تغییراِت  ایجاِد 
در نهادهای زیرمجموعه یا 
تحِت حمایِت دولِت آمریکا 
آمریکا،  صدای  همچون 
نهادهای  و  فردا،  رادیو 
وابسته  بشِر  حقوِق  مدافِع 
خارجه  وزارِت  و  دولت  به 

خواهد بود.
سحرگاِه   - پرچی زاده  رضا 
سه شنبه 1۳ مارس، پرزیدنت ترامپ 
تیلرسون  رکس  آمریکا  خارجه  وزیِر 
را برکنار و مایک پمپئو رئیِس سابِق 
به  را  آمریکا )سیا(  اطالعاِت  سازماِن 
بدین  کرد.  منصوب  وی  جانشینِی 
ترتیب چشم انداِز تغییِر رژیم در ایران 

جدی تر شد.
رئیس   تازه  ترامپ  که  هنگامی 
جمهور شده بود، مهره هایی که برای 
انتصاب در پسِت وزارِت خارجه به وی 
را  گسترده ای  طیِف  شدند  پیشنهاد 
در بر می گرفت شامِل رودی جولیانی 
شهرداِر سابِق نیویورک، میت رامنی 
جان  و  ماساچوست  سابِق  فرمانداِر 
متحده  ایاالِت  پیشین  سفیِر  بولتون 
افرادی  همگی  که  ملل،  سازماِن  در 
بودند.  توجه  قابِل  سیاسِی  سوابِق  با 
رکس  از  نامی  هیچ  میان  این  در 
از همین رو هنگامی  نبود.  تیلرسون 
که تیلرسون از سوی ترامپ به وزارِت 
بسیاری  برای  شد  برگزیده  خارجه 
منظوِر وی  که  آمد  پیش  این سوال 
از این انتخاِب »غیِرسیاسی« چیست. 
نفتِی  شرکِت  سابِق  رئیِس  تیلرسون 
 )ExxonMobil( موبیل«  »اِکسون 
در  سابقه اش  ترتیب  بدین  و  است، 

تجارت است و نه در سیاست.
این در جایی است که کابینه ترامپ، 
بر مبنای وعده های انتخاباتی  و اهداِف 
دولت اش، قرار بود کابینه ای سیاسی- 
اثِر  در  که  آنجایی  از  باشد.  امنیتی 
باراک  نادرسِت  سیاست های خارجِی 
اوباما و کوتاه آمدِن عمده اش در برابِر 
در سرتاسِر  نیروهای ضِددموکراتیک 
دنیا نظِم بین الملل بر هم خورده بود، 
سیاسِت  عرصه ی  در  مهمی  عناصِر 
ایاالِت متحده به دنباِل بازیابِی نقِش 
لیبرال  گفتماِن  گسترِش  و  آمریکا 
عالقه  مشاهده ی  با  بودند.  در جهان 
اوباما،  راِه  ادامه  به  کلینتون  هیالری 
حالی  در  و  کرد؛  رو  ترامپ  به  اقبال 
کمتر  مردمی  راِی  چندصدهزار  که 
از کلینتون آورده بود، کالِج الکتوراِل 
آمریکا– متشکل از نمایندگاِن کنگره 
داد.  ترامپ  به  را  خود  راِی  سنا–  و 
که  بود  منظور  این  به  اینها  تماِم 
بین المللِی  در سیاسِت  کلی  تغییرِی 

آمریکا صورت بگیرد.
تیلرسون از طریِق کارشکنی هایش 
بر سِر راِه این روند سنگ می انداخت. 
چنانکه قابِل پیش بینی بود، اختالفاِت 
به  خارجه اش  وزیِر  و  جمهور  رئیس 
زودی سر باز کرد؛ و دلیِل اصلِی آن 
ایران بود. در جایی که  هم مساله ی 
ترامپ و کمیته امنیتِی ابتدایی اش– 
و  بَنون  استیو  فلین،  مایک  شامِل 
سباستین گورکا– اول از هر چیز به 
با  مقابله  و  »برجام«  از  دنباِل خروج 
تیلرسون،  بودند،  فقیه  والیِت  رژیِم 
بر مبنای خوی تاجرصفتی اش، خِط 
برجام  حفِظ  برای  را  اروپا   اتحادیه 
طوِل  در  می برد.  پیش  آخوندها  با 
این مدت ترامپ خود چندین مرتبه 
قضیه  این  بابِت  تیلرسون  از  علنی 
گالیه کرد؛ و اعتراف کرد هر بار که 
پایبندِی رژیِم والیِت فقیه به برجام را 
اعالم کرده فقط و فقط به دلیل اصراِر 

تیلرسون بوده.

در  تیلرسون  اخیر،  هفته های  در 
تا  بود  گرفته  قرار  حرکتی  راِس 
کند  قانع  را  آمریکا  اروپایِی  شرکاِی 
تا به قصِد مقابله با حرکاِت موشکی 
رژیِم والیِت  و دخالت های منطقه اِی 
از  جلوگیری  همچنین  و  فقیه 
سری  یک  اتم  بمِب  به  دستیابی اش 
بدهند.  برجام  در  بنیادی  تغییراِت 
اینکه  از  پس  که  می رسد  خبر 
نشدند،  کار  این  به  حاضر  اروپایی ها 
و  آمد  کوتاه  موضع اش  از  تیلرسون 
تا  کند  راضی  را  ترامپ  کرد  سعی 
نزند.  هم  بر  را  برجام  و  بیاید  کوتاه 
اینجا بود که ترامپ زیِر بار نرفت. با 
این تفاصیل، ترامپ پیشاپیش در روِز 
جمعه به تیلرسون اطالع داده بود که 
بابت اختالفات شان به دنباِل جانشیِن 
بدین  می گردد.  وی  برای  مناسبی 
حفِظ  بر  اصراِر  با  تیلرسون  ترتیب، 
تابوِت  به  را  آخر  میِخ  باالخره  برجام 
خودش کوبید. در حالی که تیلرسون 
وی  ترامپ  بود،  رفته  آفریقا  سفِر  به 
را  پمپئو  و  عزل  توییتر  طریِق  از  را 
به جای وی نصب کرد و خبر رسمی 
بازگشت  از  که  شد  اعالم  زمانی  آن 

ساعتی  چند  آمریکا  به  تیلرسون 
نگذشته بود.

نماینده  پیشتر  پمپئو  مایک 
جمهوری خواِه کنگره از ایالِت کانزاس 
شدِن  جمهور  رئیس   از  پس  و  بود، 
از  وی  رسید.  سیا  ریاسِت  به  ترامپ 
مخالفاِن سرسخِت رژیِم والیِت فقیه 
است، و از مدت ها قبل– حتی پیش 
برسد–  قدرت  به  ترامپ  اینکه  از 
خواهان برخورِد جدی با مالیان شده 
یکی  اوباما  دوراِن  در  که  پمپئو  بود. 
از منتقداِن جدِی برجام بود، یکی از 
دوره  آغاِز  در  که  بود  کسانی  معدود 
کرد  تاکید  ترامپ  جمهورِی  ریاسِت 
و  شود،  خارج  برجام  از  باید  آمریکا 
از  تنها  خاورمیانه  در  آرامش  اینکه 
میسر  ایران  در  رژیم  تغییِر  طریِق 
وزارِت  به  وی  که  حاال  می شود. 
خارجه منصوب شده، کامال مشخص 
است که عمده وزِن سیاسِت خارجِی 
آمریکا روی مقابله با رژیِم والیِت فقیه 
خواهد  نهایی اش  براندازِی  احیانا  و 

افتاد.
رونِد تغییِر رویکرِد سیاسِت خارجِی 
ایو  ژان  نافرجاِم  سفِر  از  پس  آمریکا 
فرانسه،  خارجه  اموِر  وزیِر  لودریان، 
شتاب  ایران  به  مارس  اوایِل  در 
مقاله ای  در  پیشتر  چنانکه  گرفت. 
ایران  به  لودریان  نوشتم،  تفصیل  به 
رسما  را  ترامپ  شروِط  تا  بود  رفته 
ابالغ  فقیه  والیِت  رژیِم  مقاماِت  به 
و  نپذیرفت  رژیم  که  هنگامی  کند. 
سنِگ  رسانه ها  در  علنا  را  فرانسه 
به  اروپا  نمایندگاِن  کرد،  یخ  روی 
جای اینکه روی تحقِق شروِط ترامپ 
تیلرسون  با  و  برگشتند  کنند  تاکید 
رایزنی کردند تا وی ترامپ را راضی 
به کوتاه آمدِن مجدد کند. در مقابل، 

ترامپ با اجرایی کردِن تعرفه فوالد و 
آلومینیوم و بستِن حِق گمرک بیشتر 
دولت های  به  اروپایی  وارداِت  به 
مهاِر  در  کم کاری شان  بابِت  اروپایی 
زد.  سختی  سیلِی  فقیه  والیِت  رژیِم 
دقیقا  پمپئو  با  تیلرسون  جابجایِی 
می گیرد.  صورت  جهت  همین  در 
برکنار کردِن تیلرسون را در حقیقت 
مسیِر  در  ترامپ  اوِل  قدِم  به  باید 
وابسته  از عناصِر  پاکسازِی دولت اش 
حرِف  که  کرد  تعبیر  اوباما  دولِت  به 
مدام  و  نمی خوانند  را  رئیس جمهور 
بر سِر راهش سنگ می اندازند. بدین 
زودی  به  که  است  محتمل  ترتیب، 
باالی  رده های  در  تغییراتی  شاهِد 
نیز  آمریکا  دولِت  امنیتِی  و  نظامی 

باشیم.
یکی از پیامدهای تغییِر وزیِر خارجه 
بطوِر خاص و تغییر در سطوِح باالی 
امنیتی و نظامِی آمریکا به طوِر عام، 
گسترده  تغییراِت  ایجاِد  احتمال 
تحِت  یا  زیرمجموعه  نهادهای  در 
حمایِت دولِت آمریکا همچون صدای 
آمریکا، رادیو فردا، و نهادهای مدافِع 
حقوِق بشِر وابسته به دولت و وزارِت 

طوِل  تماِم  در  بود.  خواهد  خارجه 
نهادها،  این  اوباما،  زمامدارِی  سالیاِن 
و  کالن  کردن های  خرج  پول  با 
پارتی بازی های فراواِن هواداراِن رژیِم 
انحصار  به  آمریکا،  در  فقیه  والیِت 
و  درآمده اند  ایران  رژیم  سمپات های 
اصطالح  به  پاتوِق  به  شده اند  تبدیل 
مانند  عمل  در  که  »کارشناسان«ی 
ترتیب،  بدین  هستند.  رژیم  ماموراِن 
در جایی که ترامپ تالش می کند از 
طریِق سیاستگزاری رژیِم والیِت فقیه 
را به زانو درآورد، سمپات ها و ماموراِن 
رژیم در خوِد آمریکا از طریِق نهادها 
و رسانه های دولتِی آمریکا خِط رژیِم 
والیِت فقیه را پیش می برند و برایش 
عجایِب  از  این  و  می کنند.  تبلیغ 

روزگار است.
با تغییِر وزیِر خارجه و دیگر تغییراِت 
دولِت  باالی  سطوِح  در  احتمالی 
آمریکا، این انتظار می رود که نهادهای 
پاکسازِی  و  بازبینی  مورِد  یادشده 
همچنین،  به  گیرند.  قرار  گسترده 
نسبت  آمریکا  کلِی  سیاسِت  تغییِر 
به رژیِم والیِت فقیه به احتماِل زیاد 
باعِث اتخاِذ سیاست های »سخت« در 
بطوری  شد؛  خواهد  رژیم  این  برابِر 
بی حاصِل  و  انحرافی  پروژه های  که 
رژیمیوِن یواشکی که با پوِل بی زباِن 
تغذیه  آمریکایی  مالیات دهندگاِن 
حکومِت  تحِت  ایراِن  در  تا  می شوند 
اسالمگرای فاشیستی که به صغیر و 
کبیر رحم نمی کند »مطالباِت مدنی« 
جای  و  بشود  تعطیل  ببرند  پیش  را 
آنها را پروژه های جدِی سیاسی برای 
براندازِی رژیِم والیِت فقیه و استقراِر 
سکوالریسم  و  الئیسیته  دموکراسی، 
در ایران و صلح و ثبات در خاورمیانه 

بگیرد.

تغییِر وزیِر خارجه در آمریکا و جدی تر شدِن 
چشم انداِز تغییِر رژیم در ایران

رکس تیلرسون و مایک پمپئو

تهران؛ تظاهرات بسیجیان در برابر وزارت امور خارجه

وژیه انهم نوروزوژیه انهم نوروز

ولیعهد  برخورد  =شیوه ی 
عربستان سعودی با مسائل 
او  اسرائیل  با  رابطه  و  زنان 
را در اهدافی که دارد مصمم 

نشان می دهد.
فاجعه  کردن  محکوم  =با 
ی  سو ز  ا  » ست کا لو هو «
جهانی  تحادیه  ا دبیرکل 
بار،  نخستین  برای  اسالمی 
به محمد بن سلمان پیشنهاد 
آمریکا  به  سفرش  در  شده 
در  »هولوکاست«  موزه  از 

واشنگتن بازدید کند. 
سعودی:  ولیعهد  =اهداف 
کشور،  اقتصاد  بازسازی 
و  نی  جها معه  جا بسیج 
علیه  منطقه  ی  ها ر کشو
ایران،  توسعه طلب  رژیم 
قطر،  بیشتر  کردن  منزوی 
نیز  و  ترکیه  نقش  تضعیف 
حفظ آرامش با آمریکا برای 
زمانی که ریاض توسعه برنامه 
هسته ای خود را آغاز می کند.

محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، 
مصر،  به  را  خود  سفر  گذشته  هفته 
بریتانیا و سپس به آمریکا آغاز کرد. 
هدف  با  سلمان  بن  سیاسی  تور 
تحقق  برای  غربی ها  حمایت  کسب 
برنامه هایش از جمله طرح بلند پروازنه 
سعودی«   20۳0 انداز  »چشم 
وشکست طرح های توسعه طلبی رژیم 

ایران در منطقه صورت گرفته است.
بتواند  اینکه  برای  سعودی  ولیعهد 
به اهداف خود جامه عمل بپوشاند به 

کمک غرب نیاز دارد.
بریتانیایی  ها از طریق نشر مقاله های 
از  اغلب  روزنامه هایشان  در  تحلیلی 
شاهزاده  این  مثبت  دگرگونی های 
جوان که در مدت زمان کوتاه به وجود 

آورده، استقبال کرده اند.

در  بزرگ  پوسترهای  نصب 
اتوبان ها به  خیابان های اصلی و کنار 
که  سعودی  شاهزاده  عکس  همراه 
شده:  نوشته  آن  بر  درشت  خطی  با 
پادشاهی  واقعی  کننده  »دگرگون 
سعودی«، بیانگر این واقعیت است که 
بریتانیایی ها از عملکرد شاهزاده جوان 
وی  از  و  استقبال  او  دستاوردهای  و 

حمایت می کنند.
بسیار  مصر  به  سلمان  بن  سفر 
موفقیت آمیز بود. او در کنار قراردهای 
و  امنیتی  همکاری  تجاری،  بزرگ 
شیخ  با  مالقات  در  توانست  نظامی، 
دانشگاه االزهر وسپس مالقات و عکس 
قبطی های  اعظم  اسقف  با  انداختن 
بر  مثبتی  بسیار  تاثیر  مصر  مسیحی 
بر  جهان  مسیحیان  رسانه های  تمام 
جای بگذارد. رفتار شاهزاده جوان در 
واقع چهره جدیدی از کشور سعودی 
در ایجاد فضای بردباری و صلح بین 
رسانه های  می دهد.  نشان  را  ادیان 
سعودی نیز این تور سیاسی شاهزاده 

را به خوبی پوشش داده اند.
بلندپروازانه ولیعهد سعودی  اهداف 

عبارتند از: بازسازی اقتصاد پادشاهی 
و  جهانی  جامعه  بسیج  سعودی، 
کشورهای منطقه علیه رژیم ایران با 
هدف متوقف کردن توسعه طلبی های 
تهران در منطقه، منزوی کردن بیشتر 
قطر و تضعیف نقش ترکیه و نیز آرام 
نگه داشتن اوضاع با آمریکا برای مدت 
توسعه  ریاض  است  قرار  که  زمانی 

برنامه هسته ای خود را آغاز کند.
بن سلمان می داند که برای رسیدن 
باید  ابتدا  دراز،  و  دور  اهداف  این  به 
برقرار  عمیق  رابطه  متحده  ایاالت  با 
روابط  گسترش  برای  تالش  کند. 
تحقق  برای  آمریکا  و  سعودی  میان 
بسیار  جوان  شاهزاده  آرمان های 
ولیعهد  می رسد.  نظر  به  ضروری 
دستیابی  برای  که  می داند  سعودی 
به  رسیدن  جهت  خوب  نتایج  به 
اهداف بلندمدت می بایست تغییراتی 
انجام دهد چرا  بنیادین در کشورش 
که زدودن تصویر بد چهره سعودی از 
بلکه  نیست  آسان  آمریکایی ها  ذهن 
را  جوان  ولیعهد  بیشتر  تالش های 

می طلبد.
ولیعهدی  پست  تصدی  زمان  از 
مقامات  سلمان،  بن  محمد  توسط 
سعودی  تالش های زیادی برای متقاعد 
کردن سیاستگزاران آمریکا نسبت به 
جنبه های  در  جدی  تغییرات  درک 

داده اند. انجام  کشورشان  مختلف 
برجسته   روزنامه نگاران  اکنون 
آمریکایی با شاهزاده سعودی مصاحبه 
بلندپایه  مقامات  همچنین  می کنند، 
تحقیقاتی  مراکز  و  علمی  موسسات 
در واشنگتن به ریاض سفر کردند تا 
خود از نزدیک شاهد تغییرات باشند. 
روابط  زمینه  در  فعال  شرکت های 
عمومی نیز تالش می کنند، تغییرات 
آینده  پادشاه  توسط  آمده  به وجود 
کنند؛  مستند  گونه ای  به  را  سعودی 
تغییراتی سریع که باور کردنش در خود 
عربستان سعودی کمی سخت است.

این  آمدن  با  که  دیگری  موضوع 
روش  شده  برجسته  بسیار  شاهزاده 
زنان  مسائل  با  وی  جدید  برخورد 
روشن  جهان  مردم  همه  برای  است. 
است که زنان سعودی تا مدتی پیش 
اما  کنند  رانندگی  نداشتند  اجازه 
اکنون روزنامه نگارانی  که از شهرهای 
را  زنانی  کرده اند  دیدن  سعودی 
و ذوق  با شوق  تنها  نه  که  می بینند 
در همه اماکن رانندگی می کنند بلکه 
آزادانه بلیت موسیقی »پاپ« می خرند 

حاضر  موسیقی  سالن های  در  و 
می شوند.

رابطه با اسرائیل ومحکوم کردن 
»هولوکاست«

نحوه  و  اسرائیل  با  ارتباط  مسئله 
برخورد و تفاهم با تل آویو نیز از جمله 

مسائلی است که عربستان سعودی به 
ولیعهد سعودی  اهمیت می دهد.  آن 
یهودی  رهبران  از  تعدادی  با  اخیرا 
المصدر  به  مطلع  منابع  کرد.  دیدار 
گفته اند که تصور می شود بن سلمان 
محیط  با  سعودی  مشکالت  حل  در 
اجرای  برای  و  جدی  بسیار  خارج 
اساس   بر  است.  مصمم  برنامه هایش 

که  می شود  تصور  جدیت  همین 
شاهزاده جوان به همکاری با اسرائیل 

عالقمند است.
یکی از مهم ترین نشانه های تغییرات 
قبال  در  سعودی ها  دگرگونی  و 
دبیرکل  اظهارات  در  اخیرا  اسرائیل 
ظاهر  اسالمی«  جهانی  »اتحادیه 
شده است؛ دبیرکل این اتحادیه طی 
سخنانی به مناسبت روز جهانی یادبود 
قربانیان »هولوکاست«، این جنایت را 
این  کرد.  محکوم  بار  نخستین  برای 
جنجال  و  بحث  موجب  محکومیت 
با  ولی  شد  عرب  جهان  در  زیادی 
وجود همه این بحث ها پیشنهاد شده 
که محمد بن سلمان در سفر خود به 
موزه »هولوکاست«   از  ایاالت متحده 
انکار  در واشنگتن دیدن کند. پدیده 
هولوکاست هنوز در جهان عرب شایع 
است؛ البته هنوز روشن نیست که آیا 
توانست در جهت  بن سلمان خواهد 

خالف این پدیده عمل کند یا نه؟
*منبع: وبسایت المصدر

*نویسنده: شیمریت مئیر
*ترجمه از کیهان لندن

اسقف اعظم مسیحیان مصر و محمد بن سلمان، ۲۰1۸

قاهره در سفر محمد بن سلمان به مصر، ۲۰1۸اسقف اعظم کانتربوری و محمد بن سلمان؛  ۲۰1۸

محمد بن سلمان و دونالد ترامپ

ملکه الیزابت و محمد بن سلمان؛ ۲۰1۸

شیمریت مئیر تحلیلگر مسائل 
خاورمیانه
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وزارت  غلط  آموزشی  سیستم  که 
قرار  نقد  مورد  را  پرورش  و  آموزش 
که  بود  این  »ماجرا  نوشته:  می دهد 
وقتی کیارستمی فیلم مستند »مشق 
شب« رو ساخته بود که تحقیقی مصور 
بود درباره ی تکالیف شب دانش  آموزان 
مقطع ابتدایی دبستانی در تهران، این 
آقای نجفی تازه وزیر آموزش پرورش 
دولت رفسنجانی شده بود. او فیلم رو 
شده  برافروخته  بسیار  بود  دیده  که 

بود.«
نوشته  کیارستمی  عباس  فرزند 
مدیرعامل  به  تندی  نامه  نجفی  که 
وقت کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان به عنوان تهیه کننده »مشق 
شب« نوشته و »به تصویر ارائه شده از 
نظام آموزشی در فیلم شدیدا اعتراض 
کرده بود و مدیرعامل کانون رو به دلیل 
بود .« کرده  توبیخ  کتبا  فیلم  تهیه ی 

به  اشاره  با  کیارستمی  بهمن 
می نویسد:  توبیخ نامه  این  از  بخشی 
به  جمله  این  با  نجفی  »توبیخ نامه ی 
از  به مضمون(  )نقل  پایان می رسید: 
را  خود  همکاری  می رود  انتظار  شما 
با عناصری که حتی حاضر نیستند با 
گذاشتن کمی ریش در صورت خود، 
نظام  و  انقالب  به  را  خویش  ارادت 

نمایان کنند قطع نمایید.«
فرزند فیلمساز شهیر ایران و جهان 
که بر اثر خطای پزشکی جان خود را 
از دست داد، نوشته است که این نامه 
نقل محافل و مجالس خانوادگی شان 
بوده و به آن می خندیدند: »این نامه  
همون سال ها نُقل مجالس منزل ما بود 
و صدای ابوی که نامه ی نجفی رو برای 
حضار می خوند و همه از خنده غش و 
ریسه می رفتند هنوز توی گوشمه…«

اون  »انقدر  است:  داده  ادامه  وی 
اطمینان  با  که  شنیدم  رو  جمالت 
می گم تفاوت چیزی که نَقل کردم با 
نثر نامه )که حتما هنوز یک جایی در 
از واو و میم  خونه اش هست( بیشتر 

نیست.«
انتهای  در  کیارستمی  بهمن 
خاطره اش از محمدعلی نجفی نوشته 

این هم از جناب نجفی شهردار ریش پروفسوری تهران در دهه ۶0: 

کیارستمی ریش ندارد، همکاری تان را با او قطع کنید!
همون سال ها  نامه   =»این 
و  بود  ما  نُقل مجالس منزل 
صدای ابوی که نامه ی نجفی 
می خوند  حضار  برای  رو 
و  غش  خنده  از  همه  و 
توی  هنوز  می رفتند  ریسه 

گوشمه...«
یش  ر ین  ا با  ال  حا «=
و  نازک  و  نرم  پروفسوری 
و  انقالب  به  ارادت  نمره ی 
داره  انتظار  نجفی  نظام، 
نباشه؟  شهردار  تنهاترین 
شهر  شورای  جلسه ی  تا 
اگر  نوروز  تعطیالت  از  بعد 
نکنه  اصالح  رو  صورتش 

احتماال مسئله حله.«
پایان  تا  تهران  =شهردار 
پست  در  نوروزی  تعطیالت 

خود باقی می ماند.
محمدعلی نجفی در دوران ریاست 
وزارتخانه آموزش و پرورش، مدیرعامل 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
برای تهیه  »مشق شب«  را  نوجوانان 
توبیخ  کیارستمی  عباس  ساخته ی 
کرد. وی در نامه خود نوشته بود: »از 
را  خود  همکاری  می رود  انتظار  شما 
نیستند  حاضر  حتی  که  عناصری  با 
را  ارادتشان  ریش  کمی  گذاشتن  با 
به انقالب و نظام نمایان کنند، قطع 

نمایید«!
کارگردان  فرزند  کیارستمی  بهمن 
کانال  در  ایران  نامدار  سینماگر  و 
حواشی  به  اشاره  با  خود  تلگرامی 
شهردار  نجفی  محمدعلی  استعفای 
تهران، خاطره ای درباره فیلم »مشق 
بر  نجفی  ریاست  دوران  در  شب« 
نقل  را  پرورش  و  آموزش  وزارتخانه 
کرده است.  بهمن کیارستمی نوشته 
که نجفی پس از تولید فیلم »مشق 
کانون  وقت  عامل  مدیر  شب«، 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان را 
توبیخ  کرده و گفته با فیلمسازی که 
حتی یک ذّره ریش ندارد، همکاری 

نکنید!
با  را  خود  متن  کیارستمی  بهمن 
تنهاترین شهردار سالمت«  این  »تن 
آغاز کرده و نوشته است: »ولی هربار 
با ریش پروفسوری رو  ایشون  عکس 
ارادت کیارستمی  می بینم یاد میزان 
به  نجفی  ارادت  میزان  و  نجفی  به 

انقالب و نظام می افتم.«
خاطره  درباره  کیارستمی  بهمن 
روزهای ساخت مستند »مشق شب« 

پروفسوری  ریش  این  با  است: »حاال 
به  ارادت  نمره ی  و  نازک  و  نرم 
داره  انتظار  نجفی  نظام،  و  انقالب 
تا جلسه ی  نباشه؟  تنهاترین شهردار 
نوروز  تعطیالت  از  بعد  شهر  شورای 
احتماال  نکنه  رو اصالح  اگر صورتش 

مسئله حله.«
تهران  شهردار  نجفی  محمدعلی 
خوانده  مخالفانش  فشار  آنچه  بر  بنا 
به  را  خود  استعفای  اخیرا  می شود، 
شورای شهر تهران اعالم کرد. محمد 
علیخانی در کانال تلگرامی خود درباره 
به  نجفی  که  بود  نوشته  استعفا  این 
یک عارضه جدید پزشکی دچار شده 
و علت این استعفا هم همین بیماری 

است.
رئیس  هاشمی رفسنجانی  محسن 
شورای شهر تهران در نشست خبری 
به  سیاسی  مسائل  که  کرد  اعالم 
نبوده،  هیچ وجه دلیل استعفای وی 
علت  اما  بوده،  سیاسی  فشارهای 

استعفایش مسائل سیاسی نیست.
مریض  که  »کسی  که  گفته  وی 
است و با صداقت اعالم می کند و برای 
ماندن، مریضی اش را پنهان نمی کند، 
باید عملش را صادقانه فرض کنید که 

اقدامی ارزنده است.«
به گفته هاشمی رفسنجانی، استرس 
بسیار ممکن است نجفی را از پای در 
در  نیز  را  وی  خانواده  حق  و  بیاورد 

موضوع دخیل دانسته است.
با این حال، نجفی تا پایان تعطیالت 
نوروزی 97 در مقام خود باقی می ماند 
و پس از آن نسبت به پذیرش یا عدم 
تصمیم گیری  وی  استعفای  پذیرش 
 2۴ پنج شنبه  صبح  نجفی  می شود. 
و  صبحگاهی  رژه  مراسم  در  اسفند 
پیشواز نیروهای شهربان و حریم بان از 
نوروز شرکت کرده و در پاسخ به سوال 
خبرنگاران در مورد استعفایش گفته 
همچنین  وی  می گویند!  دیگران  که 
دست تکان  برای  عکاس  درخواست 
این  که  گفته  و  کرده  رد  را  دادن 
رفتنش  معنای  به  می تواند  حرکت 

تعبیر شود!

=واکنش عبدالجبار کاکایی به 
شکایت قضایی از لیال حاتمی: 
نمی توانند  شهدا  خانواده 
سخنگوی آنها باشند و عده ای 
خانوادگی  نسبت  صرف  به 
اجازه  به خود  با یک شهید 
می دهند هر اظهار نظری بکنند.
=»خود آن شهید اگر امروز 
بود شاید مخالف این حرف ها 
می بود.« تصمیم گیری ها  و 

قضایی  شکایت  کاکایی  عبدالجبار 
از لیال حاتمی را محکوم کرد و آن را 
است.  دانسته  سیاسی  سناریوی  یک 
نمی توانند  شهدا  خانواده  گفته،  او 
سخنگوی شهدا باشند و عده ای صرفا 
به دلیل نسبت خانوادگی با یک شهید 
به خود اجازه می دهند، هر اظهار نظری 

کنند.
ترانه سرا  و  شاعر  کاکایی  عبدالجبار 
لیال  از  به شکایت قضایی  واکنش  در 
حاتمی به دلیل حمایتش در فستیوال 
سینمایی برلین )برلیناله( از معترضان 
را  شکایت  این  دی ماه،  سراسری 
غیرصادقانه خوانده و گفته که »من این 
رفتار را صادقانه نمی بینم. به نظرم پشت 
این ماجراها سناریوی سیاسی است.«

وی سخنان لیال حاتمی را بی ارتباط 
با ادعاهای خانواده »شهدا« دانسته و 
شهدا  خانواده ی  »اساساً  است:  گفته 

نمی توانند سخنگوی شهدا باشند.«

کاکایی می گوید شکایت از لیال حاتمی یک 
سناریوی سیاسی است

لیال حاتمی، عبدالجبار کاکایی

و  ایران  جنگ  در  خود  که  کاکایی 
عراق حضور داشته، گفته است: »این 
فرهنگ غلطی است که عده ای صرفا 
به دلیل نسبت خانوادگی با یک شهید، 
به خود اجازه بدهند هر اظهار نظری 

بکنند.«
این ترانه سرا با بیان اینکه »خود آن 
شهید اگر امروز بود شاید مخالف این 
می بود«،  تصمیم گیری ها  و  حرف ها 
این  دلیل  همین  »به  داشت:  اظهار 
از  می دانم.  شهدا  به  ستم  را  رفتارها 

ناحیه  هر کس، به هر شکلی.«

این شاعر و ترانه سرا درباره لیال حاتمی 
گفته است: »خانم حاتمی از چهره های 
مورد  همیشه  که  هستند  موجهی 
احترام جامعه و مردم بوده اند. بازیگری 
هنرمند که هیچ وقت اهل حاشیه نبوده 
است. حتی آنهایی که مدعی اصول و 

ارزش ها هستند هم همیشه ایشان را 
محترم و موّجه دانسته اند.«

را  حاتمی  لیال  از  شکایت  وی 
محکوم کرد و گفت: »این ماجراها را 

سناریوهای سیاسی می دانم.«
از  تن  چند  خانواده   شکایت 
نیروی قدس سپاه در  کشته شدگان 
»مدافع  نیروهای  به  موسوم  سوریه 
سینما  بازیگر  حاتمی  لیال  از  حرم« 
معترضان  از  حمایتش  دلیل  به 
با  دی ماه  سراسری  تظاهرات 
و  فرهنگ  اهالی  منفی  واکنش های 

هنر روبرو شده است. لیال حاتمی در 
که  »خوک«  فیلم  خبری  کنفرانس 
بود  برلیناله شرکت داشت گفته  در 
کشورش  در  اینکه  از  است  شرم آور 
می توانند  خود  جان  بهای  به  مردم 

اعتراض کنند.

تصویری از دخترانی که در مراسم برج میالد برنامه موزیکال اجرا کردند

ن  ا تهر نی  ستا د ا د =
مراسم  در  که  را  دخترکانی 
میالد  برج  در  شهرداری 
تا  کرده  احضار  رقصیدند 
را چک  آنها  شناسنامه های 
کند که آیا زیر 9 سال هستند 

یا نه!
= یکی از این دختربچه ها 
گفته: انگار ما در برج میالد 

آدم کشتیم!
دختر  است  آن  از  حاکی  خبرها 
اسفند،   15 سه شنبه،  که  بچه هایی 
شهرداری  شاغل  بانوان  همایش  در 
در برج میالد رقصیدند، احضار شدند 
تا  کردند  بررسی  را  شناسنامه شان  و 

ببینند 9 ساله شان شده است یا خیر!
روزنامه  خبرنگار  کاظمی  مسعود 
قانون در توییتی نوشته »یکی از دختر 
بچه ها را روز پنج شنبه از یک ظهر تا 
1۰ شب در وزرا نگهداشته و بازجویی 

کرده بودند.«
او با اشاره به اینکه دختران مستقیم 
دادستان  دفتر  به  شناسنامه هاشان  با 
دخترکان  این  از  یکی  نوشته  رفتند 
می گفت »طوری برخورد کردند انگار 

ما در برج میالد آدم کشتیم.«
روزنامه   خبرنگار  توحیدی   مرجان 
این ماجراست  نیز پیگیر  او  شرق که 

دخترکانی که در مراسم برج میالد رقصیدند احضار شدند

باورش  »حتماَ  نوشت  توییترش  در 
سخته اما واقعاَ دختربچه هایی که در 
برج میالد رقصیده اند را به وزرا احضار و 
شناسنامه های آنها را چک کرده اند که 
ببینند 9 سال داشته اند یا نه. یکی از 
این دخترکان را پنج شنبه شب مقابل 
که  توضیحاتی  و  دیدم  وزرا  کالنتری 

مادرش در این رابطه داد را شنیدم.«

مراسم برج میالد با حضور محمدعلی 
نجفی شهردار تهران برگزار شد و یک 
گروه موسیقی متشکل از نوازندگان زن 
هم در آن همخوانی کردند و تعدادی 
و  تندروها  اما  رقصیدند  دختربچه  
مراسم  این  به  شدت  به  روحانیون 
اعتراض کرده و حتی در نماز جمعه 
به آن توپیدند  و دادستان کل کشور 

وژیه انهم نوروزوژیه انهم نوروز

همایش کارکنان زن شهرداری تهران 
صورت گرفته است.

به گزارش »پایگاه خبری شهدای 
شهیدان  خانواده  از  تعدادی  ایران« 
جنگ ایران و عراق و نظامیان حاضر 
امروز  صبح  جانبازان  و  سوریه  در 
دادسرای  در  اسفندماه   21 دوشنبه 
و  تهران  شهردار  از  رسانه  و  فرهنگ 

لیال حاتمی شکایت کردند.
این اقدام پیرو حمایت لیال حاتمی 

بازیگر فیلم »خوک« در فستیوال فیلم 
برلین از معترضان تظاهرات سراسری 
دی ماه و رفتار خشونت آمیز حکومت با 
آنها صورت گرفته است. اظهارات این 
بسیاری  واکنش های  با  بازیگر سینما 
مواجه بود و تعدادی از اعضای خانواده  
کشته شدگان موسوم به »شهدای حرم« 
عراق، طرح  و  ایران  و شهدای جنگ 
موضوع شکایت از وی را مطرح کردند.

محمدعلی  از  شکایت  همچنین، 
نجفی شهردار تهران به دلیل اجرای 
کودکان  از  جمعی  نمایش  و  رقص 
مناسبت  به  و  وی  حضور  در  دختر 
همایش کارکنان زن شهرداری تهران 

ثبت شکایت از شهردار تهران و لیال حاتمی در 
دادسرای فرهنگ و رسانه

حاتمی  لیال  از  =شکایت 
ز  ا یت  حما « لیل  د به 
اغتشاشگران اخیر و عوامل 
به شهادت رساندن جوانان 
نیروی  پرسنل  و  بسیجی 
انتظامی بود« صورت گرفته 

است.
=شاکیان از شهردار تهران 
فسق  یج  و تر « لیل  د به 

علنی« شکایت کرده اند.
نواده  خا و  نبازان  جا ز  ا جمعی 
از لیال حاتمی و محمدعلی  »شهدا« 
رسانه  و  فرهنگ  دادسرای  به  نجفی 
پیرو  شکایت  این  کردند.  شکایت 
معترضان  ز  ا حاتمی  لیال  حمایت 
فیلم  فستیوال  در  دی ماه  اعتراضات 
در  دختران  برنامه  اجرای  و  برلین 

صورت گرفته است. رقص این دختران 
ساله   ۸ تهران  شهردار  گفته  به  که 
بودند، حواشی بسیاری به دنبال داشت 
و حتی برخی آن را حاشیه سازی برای 
شهردار اصالح طلب تهران دانسته اند.

حاال، جمعی از خانواده »شهدا« و 
»جانبازان« جنگ  از 1۰ صبح امروز، 
21 اسفندماه، در دادسرای فرهنگ و 
رسانه حاضر شدند و از نجفی شهردار 
تهران و همچنین لیال حاتمی بازیگر 

سینما شکایت کردند.
شهدای  خبری  پایگاه  گزارش  به 
ایران موضوع شکایت خانواده »شهدا« 
از شهردار تهران؛ »ترویج فسق علنی« 
به  حاتمی  لیال  از  شکایت  موضوع  و 
از  حمایت  »در  وی  سخنرانی  دلیل 
اغتشاشگران اخیر و عوامل به شهادت 
پرسنل  و  بسیجی  جوانان  رساندن 
فضای  در  که  بود  انتظامی«  نیروی 

مجازی منتشر شده بود.
دو  این  پرونده  گزارش  این  بر  بنا 
شعبات  از  یکی  در  امروز  شکایت 
دادسرای فرهنگ و رسانه در جریان 

رسیدگی قرار گرفت.

لیال حاتمی در کنفرانس مطبوعاتی فیلم خوک از برخورد با معترضان 
دی ماه امسال انتقاد کرد

و  »هنجارشکنان  با  برخورد  دستور 
متخلفین« را صادر کرد و اعالم شد که 
مرتکبین و مسببین آن تحت تعقیب 
در  نیز  تهران  گرفتند.شهردار  قضایی 
اجتماعی  امور  معاون  به  اطالعیه ای 
و فرهنگی و رئیس سازمان فرهنگی 
هنری شهرداری تهران دستور داد که 
در اجرای برنامه های فرهنگی و هنری 

»دقت الزم را داشته باشند.«
نجفی در دستور خود به نهادهای زیر 
معتقد  »ما  نوشت:  وزارتخانه اش  نظر 
نیستیم که اسالم دین عزا است، اسالم 
دین شادی، نشاط و زندگی است اما 
باید شئونات و چارچوب ها در شادی هم 
رعایت شود و این خود یک هنر است و 
همه همکارانم موظف هستند در اجرای 
برنامه های فرهنگی و هنری نسبت به 
این مهم دقت الزم را داشته باشند.«

این  از آنهایی که به شدت به  یکی 
مراسم حمله کرد احمد علم الهدی امام 
جمعه مشهد بود که برگزار کننده های 
پنجم  ستون  و  خائن  را  مراسم  این 
دشمن نامید که قصدشان جنگ نرم 

علیه جمهوری اسالمی است.
حالی  در  هنرمند  دخترکان  احضار 
و  تخلفات  بسیاری  صورت گرفته که 
جرم های ریز و درشت اعم از اختالس 
نظام  باالی  و کالهبرداری در سطوح 
تکان  آب  از  آب  اما  می افتد  اتفاق 

نمی خورد.
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بازدید »رزمندگان دیروز« و مدیران کت و شلواری و  تسبیح به دسِت 
امروز )2۰ اسفند یادمان شهدای شلمچه(

و گفته بود: »یک نگاه کالنی بکند به 
مسیر انقالب از اّول تا امروز. خب، این 
انقالب یک اهدافی داشته است، یک 
سمت  به  است  شده  شروع  حرکتی 
به  که  ببینیم  تا  کنند  نگاه  اهداف؛ 
این اهداف چقدر نزدیک شده ایم، به 
کدامش نزدیک شده ایم، در مورد کدام 
هدف توّقف داشته ایم، در مورد کدام 

هدف پسرفت داشته ایم.«
رگروه  کا یک  لیت  فعا ز  ا پس 
»اندیشه ورز« آن هم به ریاست احمد 
جنتی، اعضای این هیئت امروز منصوب 
شدند و قرار است در دیدار با خامنه ای 

گزارش کارشان ارائه شود.

1۰ »اندیشه ورز« مجلس خبرگان به دستور 
خامنه ای منصوب شدند!

قرار  نفره   1۰ هیئت  =این 
است مسیر رسیدن به اهداف 

انقالب را بررسی کنند.
ساله   ۹2 جنتی  =احمد 
که به دلیل گفتن حرف های 
بی سر و ته و نامفهوم در نماز 
حضور  آن  در  دیگر  جمعه 
گذشته  هفته  و  نمی یافت 
کناره گیری  سمت  آن  از 
کرد، حاال رئیس این هیئت 

»اندیشه ورز« شده است!
اعضای »هیئت اندیشه ورز« مجلس 
خبرگان رهبری به دستور علی خامنه ای 
منصوب شده و احمد جنتی 92 ساله به 
عنوان رئیس این هیئت تعیین شد. این 
هیئت قرار است اندیشه به خرج داده 
و در »نگاه کالن« به موقعیت انقالب، 
اهداف  به  دستیابی  عدم  یا  دستیابی 

انقالب را بررسی کنند.
علی خامنه ای در دیدار ۳0 شهریورماه 
با اعضای مجلس خبرگان رهبری طرح 
دوفوریتی تشکیل »هیئت اندیشه ورز« 
یک  »می توان  بود:  گفته  و  داده  را 
کرد،  تصّور  را  اندیشه ورزی  هیئت 
چون بحمداهلل اشخاص صاحب اندیشه، 
صاحب فکر در این مجموعه ی هفتاد 

هشتاد نفری کم نیستند.«
خامنه ای بررسی روند حرکت انقالب 
و اهدافش را وظیفه این شورا دانسته 

نفره   10 »اندیشه ورز«  هیئت  این 
هاشم حسینی  کعبی،  عباس  شامل: 
بوشهری، ابراهیم رئیسی، عبدالمحمود 
محمود  قمی،  محسن  للهی،  عبدا
محمدی  محسن  عراقی،  محمدی 
نجف آبادی،  دری  قربانعلی  اراکی، 
ابوالقاسم  عبدخدایی،  محمدهادی 
از  که  هم  جنتی  احمد  است.  وافی 
امامان جمعه تهران بود و هفته گذشته 
به دلیل بیان حرف های بی سر و ته و 
نامفهوم از آن کناره گیری کرد، عالوه 
ریاست  خبرگان،  مجلس  ریاست  بر 
بر  نیز  را  »اندیشه ورز«  هیئت  این 

عهده دارد.

اخیرا قربانیان و بازماندگان بمباران 
اسفند   2۵ در  که  حلبچه  شیمیایی 
ماه سال 1۳66 روی داد، علیه بعضی 
شرکت های  اروپایی به اتهام همکاری 
سالح های  تأمین  و  بمباران  این  در 
اعالم  حسین  صدام  برای  شیمیایی 

شکایت کرده اند.
سی سال پس از آنکه شمار زیادی 
در  را  خود  جان  عراق  ُکردهای  از 
حسین  صدام  شیمیایی  حمله ی 
کشور  این  پیشین  جمهوری  رییس 
به شهر ُکردنشین حلبچه در جنوب 
از  نفر  ده ها  دادند،  دست  از  عراق 
بازماندگان و خانواده ی آنها شکایتی 
مالی  موسسات  و  شرکت ها  علیه 
متهم  را  آنها  و  تنظیم کرده   اروپایی 
کرده اند که در این کشتار دسته جمعی 

با صدام همکاری نموده اند.
چهارشنبه  روز  که  دادخواستی  در 
آمریکایی  حقوقی  موسسه  طریق  از 
یک  به  و  تنظیم   »MM-Law«
اقلیم کردستان در  دادگاه محلی در 
شهر حلبچه ارائه شد آمده است که 
رژیم  با  موسسات  و  شرکت ها  »این 
صدام حسین برای دستیابی به سالح 
شیمیایی همکاری داشته و سود مالی 
بُرده اند و در نهایت حمالتی که با این 
سالح های شیمیایی انجام شده 180 

هزار قربانی گرفته است.«
مشخص  طور  به  دادخواست  این 
شرکت ها را متهم نکرده که از اهداف 
صدام برای حمله علیه ُکردها آگاهی 
که همکاری  قید شده  اما  داشته اند، 
آنها سبب شده تا در عملیاتی به نام 
شیمیایی  سالح  از  صدام  »انفال« 

استفاده کند.
شده  کشف  تازگی  به  که  مدارکی 
آلمانی  شرکت  »چند  می دهد  نشان 
با  دیگر  موسسات  و  شرکت ها  و 
آگاهی کامل با رژیم صدام همکاری 
داشتند و از این همکاری سود زیادی 
و  شیمیایی  سالح  های  آنها  برده اند. 
محفظه های گاز را که برای نگهداری 
سالح های شیمیایی و تجهیزات آنها 
به  را  انبارها  و  ساختند  است  الزم 
شکلی طراحی کردند که هدف واقعی 

آنها مخفی بماند.«
این شرکت ها مواد اولیه سالح های 
شیمیایی را تهیه و مواد الزم سالح ها 
را فراهم کرده و به رژیم صدام کمک 
کردند تا تحریم های بین المللی را که 
سالح  تولید  کردن  محدود  هدفش 

شیمیایی توسط صدام بود دور بزند.
این تحریم ها پس از آن وضع شده 
مستدل  شواهد  و  مدارک  که  بودند 
نشان می داد که صدام قصد دستیابی 

به سالح های شیمیایی دارد.
چند  نام  دادخواست  این  در 
شرکت به طور اختصاصی ذکر شده 
حقوقی  موسسه  دارد  احتمال  اما 
چند  نام  افزودن  با    MM-Law
را  خود  دادخواست  جدید  شرکت 

اصالح  کند.
شرکت هایی که این موسسه حقوقی 
مسافرتی  آژانس  برده  اسم  آنها  از 
فنی  و  علمی  شرکت  و   TUI AG
فرانسوی  شرکت   ،»Karl Kolb  «
آلمانی  صنعتی  شرکت   ،»Protec«
شیمیایی  شرکت   ،»Heberger«
بانکی  »De Dietrich«، موسسات 
و   »ملسپرینگ«  نام  به  لوکزامبورگ 

»کردیت بانک« است.
در بخشی از دادخواست این موسسه 

که در رسانه ها منتشر شده آمده:
بزرگ  شرکت  دو  شامل  »متهمان 
و   TUI AG نام های  به   آلمانی 
Karl Kolb هستند که در کشتار 

جمعی مشارکت داشتند. از یک بانک 
خصوص لوگزامبورگی به نام »کردیت 
سرمایه گذاری  اتهام  به  بانک«نیز  
غیرقانونی روی این پروژه و همچنین 
فرانسوی  مهم  بسیار  موسسه  یک 
دیگر  کنار  در    )Protec( نام  به 
اروپایی که هر کدام  مالی  موسسات 
به نوبه ی خود دستی در این همکاری 

داشتند نام برده می شود.
در حال حاضر 10 نفر از 8۳ شاکی 
پرونده  این  به  رسیدگی  دادخواست 
این  در  داده اند.  ارائه  دادگاه  به  را 
دادخواست از قاضی تقاضا شده برای 
میلیون  یک  مبلغ  خسارت  جبران 
و  کشته   69 از  کدام  هر  برای  دالر 
نفری هفت میلیون دالر برای هر فرد 

مصدوم غرامت در نظر گرفته شود.
در  می گوید  حقوقی  موسسه  این 
هزاران  نام  دادخواست  این  لیست 

قربانی دیگر وجود دارد.
مبلغی  چه  قاضی  اینکه  به  بسته 
برای غرامت تعیین کند و کدام یک 
از آنها را شایسته دریافت این غرامت 

بداند زیان مالی که به این شرکت ها 
زیاد  بسیار  می تواند  می شود  وارد 

باشد.
شیمیایی  حمالت  که  حالی  در 
برای  اقدام  عنوان  به  حلبچه 
ولی  می شود  شناخته  نسل کشی 
جمله  از  بین  المللی  دادگاه های 
دادگاه الهه به پرونده جنایت حلبچه 
رسیدگی نکردند که بخشی از دالیل 
که  بوده  مربوط  موضوع  این  به  آن 
عراق جزو امضاکنندگان معاهده روم 

نبوده است.
عراق  در  صدام،  سرنگونی  از  پس 
جنایات  به  رسیدگی  عالی  دادگاه 
جمهوری  ریاست  دوران  در  جنگی 
وی در حد فاصل سال های 1968 تا 
قانون   10 ماده  کرد.  آغاز  را   200۳
علیه  »جنایات  به  رسیدگی  شامل 
بشریت، نسل کشی و جنایات جنگی 
می شود که تا آن زمان برای سیستم 

حقوقی عراق ناشناخته بود.«
حقوقی  مؤسسه  گزارش  به 
 10 واحده ی  »ماده   MM-Law
و  نسل کشی  به  ویژه  طور  به  که 
جنایات  و  بشریت  علیه  جنایات 
می شود،  مربوط  صدام  رژیم  جنگی 
محدود به افرادی است که در عراق 
زندگی می کنند و شامل شرکت های 
داخلی و خارجی نمی شود.  عالوه بر 
همه ی  باید   10 ماده  اساس  بر  این 
کیفری جداگانه  و  مدنی  پرونده های 
به این دادگاه عالی ارائه شوند تا مورد 

بررسی قرار گیرند.«
داخلی  دادگاه های  عراق  در 
از  دسته  این  به  رسیدگی  صالحیت 
شکایات را نداشتند و از طرفی افراد 

دادگاه های  در  شکایت  طرح  برای 
روبرو  محدودیت  با  نیز  بین المللی 

بودند.
حال  در   MM-Law موسسه 
پارلمان  اعضای  بعضی  با  همکاری 
و  نواقص  این  اصالح  برای  کردستان 
وضع یک قانون جدید است که بتواند 
و  نماید  برطرف  را  محدودیت ها  این 
دادگاه های محلی خصوصاَ  در مناطق 
ُکردنشین در عراق را تقویت کند که 
این دادگاه ها هم بتوانند به این جرایم 

جنایی رسیدگی کنند.
این  می شود  تالش  همچنین 
و  شرکت ها  علیه  بتوانند  دادگاه ها 
دعوی  طرح  هم  خارجی  اشخاص 
تا  طرح  این  اجرای  البته  کنند. 
دارد  زیادی  فاصله  ی  اجرا  و  تصویب 
و نقشی در دادخواست اخیر خانواده 
حلبچه  شیمیایی  بمباران  قربانیان 

ندارد.
موسسه  عضو  کامنتی  والنتینا 
حقوقی MM-Law می گوید: »این 
ماده جدید که در حال تبدیل شدن به 

قانون است فراتر از مسئله جنایت های 
بشریت،  علیه  جنایت  صدام،  جنگی 
و  است  نسل کشی  و  جنایات جنگی 
برای مثال مسئله ای مثل جنایت های 

داعش را نیز در برمی گیرد.«
این جنایات از نظر قوانین بین المللی 
دارای محدودیت زمانی برای طرح در 
جدید  ماده  این  و  نیستند  دادگاه 
را  بین المللی  قوانین  استانداردهای 

نیز رعایت می کند.
به  این دادخواست  به احتمال زیاد 
قاضی  موافقت  مورد  اینکه  محض 
استیناف  مورد  سو  هر  از  گیرد  قرار 
قرارگیرد.  نظر(  تجدید  و  )پژوهش 
 MM-Law موسسه  میان  این  در 
بررسی  را  مختلفی  استراتژی های 
با  که  کمپانی هایی  تا  می کند 
خانواده  به  داشتند  همکاری  صدام 
غرامت  آسیب دیدگان  و  بازماندگان 
شامل  تالش ها  این  کنند.  پرداخت 
کشورهایی  به  دادخواست ها  بردن 
است که این کمپانی ها در آنها فعالت 

زیادی دارند.
تالش  همچنین  موسسه  این 
می کند موسسات و شرکت های متهم 
را به دادگاه بکشاند و غرامت بگیرد و 
یا آنقدر نام  شان را رسانه ای کند که 
بر  و  شده  آنها  بدنامی  و  شرم  باعث 

سود آنها تاثیر منفی بگذارد.
مشخص نیست کدام شرکت ها که 
مطرح  دادخواست  این  در  آنها  نام 
شده همچنان در عراق فعال هستند. 
موسسه حقوقی MM-law در مورد 
اینکه آیا دولت عراق برای طرح این 
یا  داشته  همکاری  موسسه  با  دعوی 

خیر سکوت کرده است.

شکایت بازماندگان قتل عام حلبچه علیه شرکت های 
اروپایی که به صدام سالح شیمیایی فروختند

تشکیل دادگاه حلبچه

کنفرانس خبری دادگاه حلبچه

وژیه انهم نوروزوژیه انهم نوروز

روحانی یادشده می گوید »من کاری 
ندارم شما با اتوبوس آمدی، اما آن 10 
ماشین برای اسکورت یکی آمده، این 

چه معنایی دارد؟«
نکته جالب در این جّر و بحث این 
است که اطرافیان نجار در جواب این 
همه  این  چرا  می گوید  که  روحانی 
می گویند  آوردید  خود  با  ماشین 
»تمام اینها که اینجا آمدند خودشان 
و  رزمنده شلمچه هستند«  بچه های 
»شما  که  می کنند  حمله  او  به  بعد 
جنگ  در  کجا  و  هست  سالت  چند 
کجا  از  و  آمدی  ساله  چند  و  بودی 
آمدی؟« در نهایت ابوالفضل  بهرامی 
خطاب به آنها می گوید »ارث شما از 
پاسخ  آنها  و  است؟«  چقدر  انقالب 
انقالبی؟  کاره  ی  می دهند: »شما چه 
از  بودی؟…«  رزمنده  دادی؟  شهید 
جمهوری  رؤسای  رئیس  معلوم  قرار 
اسالمی از نسل هایی که خوشبختانه 
هم  بروند  جنگ  به  نشده اند  مجبور 

طلبکار است:
در  رسانه  فعال  کاظمیان  مرتضی 
واکنش به این ماجرا نوشته »از دیدگاه 
دو سوی منازعه در فیلم زیر بگذرید؛ 
آنان،  استدالل  و  عقیده  از  صرف نظر 
رئیس  همراهان  پاسخ گویی  روش  به 
کنید.  توجه  بحران  مدیریت  سازمان 
ماشین های  با  ظاهرا  که  مدعیانی 
شاسی بلند تا محدوده خاکی شلمچه 
و  قدرت  کاسب  باندهای  رفته اند. 
ثروت در جمهوری اسالمی؛ طلبکاران 

درگیری لفظی یک روحانی با رییس سازمان 
مدیریت بحران: ارث شما از انقالب چقدر است؟

= اسکورت  اسماعیل نجار 
با  فضلی  رحمانی   معاون 
ماشین های شاستی بلند در 
شهدای  یادمان  محوطه  ی 
لفظی  درگیری  به  شلمچه 

کشیده شد.
ه  ز حو پیشین  یر  =مد
نجار  یقه  تویسرکان  علمیه 
که  گرفت  را  همراهانش  و 
چرا این همه ماشین با خود 
به محوطه آورده و چرا مثل 
بقیه پیاده نیامدند؛ در پاسخ 
به او گفتند »رزمنده بودیم، 

شما چه کاره ای؟«
نجار  اسماعیل  اخیر  روزهای  در 
رییس سازمان مدیریت بحران )معاون 
نشست  در  برای شرکت  وزیر کشور( 
اهواز  به  بحران  مدیریت  کل  مدیران 
او   برنامه های  از  یکی  که  کرد  سفر 
بازدید از یادمان شهدای جنگ ایران 

و عراق در شلمچه بود.
به  همراهانش  و  او  بازدید  این  در 
چند  با  مرزی  هنگ  فرمانده  همراه 
به  اسکورت  و  بلند  شاستی   اتومبیل 

محل یادبود می روند.
خیلی از بازدیدکنندگان این محل 
و  مذهبیون  و  شهدا  خانواده های 
روحانیون هستند و با دیدگاه هایی که 
دارند برایشان حرمت گذاشتن به این 

محل بسیار مهم است.
افراد  عموم  معمول  روال  طبق 
این  به محل  تا رسیدن  بازدیدکننده 
معاون  اما  می کنند  پیاده روی  یادبود 
همراه  به  او  همراهان  و  کشور  وزیر 
این مسیر را تا ورودی آن با اتومبیل  
بازگشت،  اسکورت می روند. هنگام  و 
پیشین حوزه  مدیر  بهرامی  ابوالفضل 
به  بازدید  برای  که  تویسرکان  علمیه 
محل آمده بود یقه نجار و همراهان او 
را می گیرد که چرا حرمت شکنی کردند 
و مثل همه افراد پیاده به محل یادبود 
نرفته اند. این جّر و بحث ادامه دار شد و 
کار به داد و بیداد و جدل لفظی کشیده 
هم  آن  فیلم  که  است  معلوم  و  شد. 
بالفاصله در شبکه های اجتماعی انتشار 
یافت و بازتاب زیادی پیدا کرد. آنچه 
بین این آخوند و نجار و اطرافیان او رد 
بدل شد در نوع خود قابل تأمل است.

عمومی  روابط  بعد  و  نجار  گرچه 
ستاد بحران ادعا کردند که با اتوبوس 
به محل رفته اند اما بعضی سایت های 
خبری نوشتند که دست کم 10 ماشین 

همراه او بودند.

از ملت!«
اشاره کاظمیان به نوع برخورد این 
کردن  سینه سپر  و  کشوری  مدیران 
یک  جای  به  انتقادات  مقابل  در  آنها 
فرد است که خود را زیر نام »رزمنده« 
»از  جزو  امروز  و  می کنند  پنهان 
به  اسالمی  جمهوری  بهتران«  ما 
شمار می روند و حاضر نیستند حتی 
برای زنده کردن خاطرات خود از آن 
»رزمندگی« هم مانند همه مردم پیاده 
و بدون اسکورت به سوی محل یادبود 

»رزمندگان« بروند!
بحران  مدیریت  شدید  ضعف های 
در ایران به ویژه بعد از زلزله کرمانشاه 
چه  اینکه  از  فارغ  را  مردم  از  خیلی 
گرایش فکری و سیاسی دارند نسبت 
به کل سیستم مدیریت در جمهوری 
اسالمی بیش از پیش بدبین کرده و 
این اعتراض تنها گوشه ای از آن است. 
فضای  در  مخاطبان  از  گروهی  البته 
به  این روحانی  نوشته اند که  مجازی 
مربوط  و  داده  گیر  دولتی  مدیر  یک 
روشی  و  است  جناحی  اختالفات  به 
معلوم  روحانی!  به دولت  برای حمله 
نیست این آقایانی که حاضر نشده اند 
از اتومبیل و اسکورت بگذرند و حرمت 
یک محل را مانند همه مردم رعایت 
کنند، چه ربطی به »حمله به دولت 
روحانی« دارد! کار غلط کرده اند و باید 
به آنها اعتراض کرد؛ حاال معترض و 
مورد اعتراض قرار گرفته از هر جناحی 

که می خواهند، باشند!

ویدئو
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بیماری هستند و گویا ایشان در تکلم 
آرزوی  با  است.  شده   مشکل  دچار 
سالمتی برای ایشان، آماده ایم تا روند 
درمان استاد شجریان را با استفاده از 
جدیدترین  با  و  توانمند  کارشناسان 

روش های گفتاردرمانی آغاز کنیم.«
دبیر انجمن علمی گفتاردرمانی ایران 
تکنیک های گفتار درمانی را در درمان 
موثر  حنجره  عملکردی  بیماری های 
دانسته و گفته که »در حال حاضر نیز 
برخی همکاران و اساتید گفتاردرمانی 
کاربران  به  خدمات  ارائه  حال  در 
و  خوانندگان  مانند  صوت  حرفه ای 
افراد دارای صدای حرفه ای برای حل 

مشکالت و اختالالت صدا هستند.«
فروردین ماه 95، محمدرضا شجریان 
با انتشار فایل تصویری به مناسبت عید 
نوروز از بیماری سرطان خود خبر داد 
که 15 سال به آن مبتال بوده. از آن 
زمان تا کنون خبرهای ضد و نقیضی 

اعالم آمادگی انجمن گفتاردرمانی برای درمان 
مشکل  تکلم محمدرضا شجریان

=روزنامه سازندگی نوشته 
در  فیزیوتراپ ها  که  است 
صدای  تا  هستند  تالش 

شجریان را بازگردانند.
انجمن گفتاردرمانی ایران می گوید 
این آمادگی را دارد تا مشکالت تکلم 
محمدرضا شجریان خواننده موسیقی 
سنتی را درمان کند. اولین بار موضوع از 
دست دادن قدرت تکلم شجریان توسط 

هوشنگ ابتهاج رسانه ای شد.
هوشنگ  امسال،  اردیبهشت ماه 
ابتهاج شاعر با نوشتن نامه ای حزن آمیز 
از وخامت حال محمدرضا شجریان خبر 
سنتی  خواننده  این  که  نوشت  و  داد 
دست  از  را  خود  تکلم  قدرت  ایران 

داده است.
قدرت  دادن  دست  از  خبر  انتشار 
تکلم شجریان پس از چندی اما از سوی 
برخی منابع آگاه تکذیب شد ولی هفتم 
انتشار  با  سازندگی  روزنامه  اسفندماه 
گزارشی با عنوان »مرغ سحر دیگر نمی 
خواندـ« اعالم کرد که فیزیوتراپ ها در 
حال تالش برای بهبود وضعیت تکلم 
می  و  هستند  شجریان  محمدرضا 

کوشند صدای او را بازگردانند.
انجمن  دبیر  دادگر  هوشنگ  حاال، 
علمی گفتار درمانی ایران آمادگی این 
انجمن را برای مشارکت در روند درمان 
شجریان  صدای  و  گفتاری  مشکالت 

اعالم کرده است.
دادگر به ایسنا گفته است: »متاسفانه 
با خبر شدیم استاد شجریان در بستری 

خواننده  این  بیماری  یافتن  شدت  از 
موسیقی سنتی ایران و حتی سرایت 
شد  منتشر  نیز  وی  مغز  به  سرطان 
شجریان  خانواده  سوی  از  بار  هر  که 

تکذیب شده اند.
پیش از این نیز، داریوش پیرنیاکان 
دبیر و سخنگوی خانه موسیقی درباره 
تغییرات تشکیالتی در این سازمان که 
ریاست آن بر عهده محمدرضا شجریان 
بود، به خبرگزاری فارس گفته بود: »به 
دلیل غیبت آقای شجریان در جلسات 
که  ویژه ای  شرایط  خاطر  به   شورا 
داشته اند، مشکالتی به لحاظ اساسنامه  
اساس  همین  بر  که  می شود  ایجاد 

رییس جدید انتخاب خواهد شد.«
پس از این بود که فرهاد فخرالدینی 
انتخاب  با  آهنگساز  و  ارکستر  رهبر 
موسیقی  خانه  عالی  شورای  اعضای 
ایران به عنوان رئیس این شورا انتخاب 

و جانشین شجریان شد.

محمدرضا شجریان
شهرداری تهران باید کسانی که این 

برنامه را ترتیب داده اند اخراج کند.
نکته جالب در اظهار نظر امام جمعه 
گوش  به  اگر  که  است  این  مشهد 
سوفیالورن که در سنین باالی هشتاد 
قرار دارد برسد که یک امام جمعه که 
از چهره های سرشناس رژیم جمهوری 
رهبر حکومت  نزدیکان  از  و  اسالمی  
ایران است در مراسم نماز جمعه آن 
کشور از وی یاد کرده بسیار خوشحال 
سوفیا  آنکه  خصوص  به  شد  خواهد 
فامیل ایرانی هم دارد. خواهر او همسر 
دکتر مجید تمیز پزشک ایرانی ساکن 

ایتالیا است.
و  اجباری  مورد  در  علم الهدی 
همان  نیز  حجاب  بودن  اختیاری 
چرندیاتی را که علی خامنه ای از فرط 
ضد  جنبش  از  وعصبانیت  ناراحتی 
حجاب اجباری که در ایران آغاز شده 

گفته است تکرار کرد.
با  مقابله  و  مبارزه  عده ای  گفت  او 
کرده اند  شروع  ایران  در  را  حجاب 
توسعه ی  با  دارد  سعی  دشمن  زیرا 
بی حجابی هویت ستیزی کند! و اینکه 
چهارراه  یک  سر  ولنگار  دختر  یک 
کند  چوب  سر  را  روسری  میدان  یا 
بچگانه  و  کودکانه  ظاهرش  اگرچه 
است از لشکر جنگ نرم دشمن است 
به  دهان کجی  کار  این  اینکه  بدتر  و 

رهبر جمهوری اسالمی است.
است  آخوندی  علم الهدی  اصوال 
در  دخالت  اهل  و  ناراحت  فضول، 
زندگی دیگران درعین حال فوق العاده 
نهایت  به  و  بلندپرواز  و  خودنما 
درگذشت  همسرش  وقتی  واپسگرا. 
سنگ  روی  را  او  کوچک  نام  حتی 
قبرش ننوشت بعد هم با تعجب گفت 
مرا  دلیل  این  به  روزنامه ها  بعضی 

متحجر خوانده اند!
او فضول است به این دلیل که تهران 
به  دارد که  امام جمعه  حداقل چهار 
اندازه کافی حّراف، سرهم بند و منتقد 
طوطی وار  تکرار  متخصص  و  دولت 
زمان  امام  نایب  »آقا«  فرمایشات 
دیگری  همکار  به  نیازی  که  هستند 
درباره  ایران  سوی  آن  از  که  ندارند 
آنها  قدرت  حوزه  و  پایتخت  مسائل 
صحبت و اظهار نظر کند همان کاری 
درباره  هفته  این  جمعه  نماز  در  که 

ذکر خیر امام جمعه مشهد از سوفیالورن

مینو یگانه- علم الهدی امام جمعه 
مشهد عاشق حرف زدن، مطرح بودن 
و اظهار نظر در مورد همه کس و همه 
چیز است. او هنرپیشگان، خوانندگان، 
سینمای  بازیگران  حتی  و  نوازندگان 
هالیوودی   خودش  قول  به  و  آمریکا 
را هم می شناسد و به فراخور موضوع 

سخنرانی گاهی از آنها نام می برد.
وی در مخالفت های خود با برگزاری 
به  وقتی  مشهد  در  تئاتر  و  کنسرت 
موسیقی  از  بی اطالعی  و  بی سلیقگی 
با  دشمنی  و  ایرانی  دلنشین  اصیل 
موسیقی مردمی  متهم شد چند بار در 
مراسم نماز جمعه گفت بیشتر از آنهایی 
که نسبت بی ذوقی و بی سوادی هنری 
به من می دهند از هنر سررشته دارم.

او این هفته در مراسم نماز جمعه، 
ستاره  لورن  سوفیا  از  اسفند،   1۸
خیر  ذکر  ایتالیا  سینمای  مشهور 
کرد آن هم در شهری که حرف زدن 
درباره سینما، تئاتر و کنسرت از هر 

نوع آن ممنوع است.
وی به این ترتیب یادآور شده که با 
سینمای ایتالیا نیز آشناست و سوفیا 
لورن و البد جینالولو بریجیدا، سیلوانا 
مونیکا  و  کاردیناله  کلودیا  مانگانو، 
احیانا در  و  را هم می شناسد  بلوچی 
لباس  با  آن  از  و پس  دوران طلبگی 
آنان  فیلم های  تماشای  به  مبدل 

می رفته است.
درباره  آینده  در  او  نیست  بعید 
ژولیت  و  دونو  کاترین  باردو،  بریژیت 
مشهور  بسیار  هنرپیشگان  بینوش 
خوب  بسیار  دوستان  و  فرانسوی 
دیگر  کیارستمی  و   عباس  زنده یاد 
هنرپیشگان سکسی و زیبای جهان که 
جایگاه ویژه ای در رویاهای نوجوانی و 
اظهار فضل  برای  داشته اند  او  جوانی 
بیشتر درباره هنر سینما نام آنها را نیز 

به زبان بیاورد.
علم الهدی درباره برنامه ای که اخیرا 
از سوی شهردای تهران در برج میالد 
این  در  آنچه  گفت  نیز  شد  برگزار 
مراسم اتفاق افتاد تصادفی نبود. یک 
دشمن  سوی  از  شده  حساب  برنامه 
کنم  متهم  را  کسی  نمی خواهم  بود. 
دختر  عده ای  پایکوبی  و  رقص  اما 
نوجوان و جوان الگوی جامعه حضرت 
زهرا نیست الگوی سوفیا لورن است و 

جشن شهرداری تهران کرده است.
جمهوری  ریاست  انتخابات  از  قبل 
گروه  به  وابسته  جمعه های  امام 
پدرزن  علم الهدی  جمله  از  اصولگرا 
سیدابراهیم رئیسی نایب التولیه آستان 
انگشت  گذاشتند  قرار  رضوی  قدس 
روی نقطه ضعف های حسن روحانی 
بگذارند و او را از چشم رای دهندگان 

بیاندازند. تالش خود را هم کردند.
یک  خود  روحانی  که  آنجا  از  اما 
مانند کشتی گیران  و  است  آخوند  پا 
هست  نیز  خوبی  بدل کار  حرفه ای 
از رئیسی که سال ها  نام بردن  بدون 
اعدام  به  رای  انقالب  دادگاه های  در 
گفت  می داده  ناراضیان  و  منتقدین 
بعضی ها که در 3۸ سال گذشته تنها 
حکم اعدام صادر کرده اند حاال ناگهان 
می خواهند  و  شده  مردم  دوستدار 

رئیس جمهور شوند.
اظهارات  این  از  بعد  علم الهدی 
روحانی و به خصوص پس از رسیدن 
از  استفاده  با  ریاست جمهوری  به  او 
بلندگوی نماز جمعه شمشیر را برای 
او از رو بست و از آن پس تا کنون هر 
هفته چند دقیقه دولت را به خاک و 
خون می کشد و با جلوگیری از اجرای 
کنسرت، تئاتر و سخنرانی میانه روها 
سعی دارد روحانی و وزارت ارشاد او 
ناتوان، بی عرضه و بی اختیار نشان  را 

دهد.
خیزش  جریان  در  علم الهدی 
سراسری اخیر مردم ایران که خراسان 
را نیز بی نصیب نگذاشت پس از مدتی 
سکوت گفت بر خالف آنچه گفته و 
بجز  اعتراض کنندگان  شده  نوشته 
آنها  قلیلی داخل حرم نشدند.  تعداد 
شهر  دیگر  نقاط  و  صحن  خارج  در 
در  می دادند.  ضدانقالبی  شعارهای 
بودند  حالی که شاهدان عینی گفته 
وارد  تظاهرکنندگان  از  زیادی  عده 
حرم شدند و علیه رهبر رژیم و امام 

جمعه شهر شعار دادند.
معروف  فیلم  پیش پرده  این هم  و 
شرکت  با  آفتابگردان«  »گل های 
سوفیا لورن و مارچلو ماسترویانی و به 
کارگردانی ویتوریا دسیکا که از معدود 
فیلم های غربی است که صحنه هایی 
اتحاد  آهنین«  »دیوار  پشت  آن  از 
شوروی سابق فیلمبرداری شده است:

=»بازیگری که در یک فیلم 
خارجی بازی می کند که علیه 
مغایر  یا  و  انقالب  و  اسالم 
و اخالقی  شئونات فرهنگی 
داخل  در  نمی توانیم  است 
برایش فرش قرمز پهن کنیم.«
ز  نما خطبه های  =»در 
یک  به  گفتند  جمعه 
خواننده لس آنجلسی مجوز 
نبود.« اینطور  که  دادیم 
راه  از  تازه  که  =»کسی 
بگوییم  بالفاصله  رسیده 
منطقی  کند،  اجرا  برنامه 
نیست. چه بسا بعد از اجرا 
و  خارج  برگشت  بالفاصله 

همان آش و همان کاسه!

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
خامنه ای  علی  خارج  درس  می گوید 
به  راجع  اسالمی  جمهوری  رهبر 
بر  وزارتخانه  این  و  بوده  موسیقی 
مبنای دیدگاه های وی عمل می کرده 
به  ندادن  کار  درباره مجوز  است. وی 
حبیب محبیان خواننده ای که به هوای 
اجرای کنسرت و انتشار آهنگ هایش 
از آمریکا به ایران رفت و آخر سر هم 
بدون مجوز و اجرای کنسرت چندی 
پیش در ایران درگذشت، گفته است: 
می گفتیم اول برادری تان را ثابت کنید، 
بعد درخواست مجوز کنید! نمی شود 
هم  و  باشید  داشته  برنامه  داخل  هم 
در خارج برای ضدانقالب کنسرت اجرا 

کنید!
محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی دولت دوم محمود احمدی نژاد 
در تشریح وضعیت موسیقی در دوران 
مدیریتش گفته که باید موسیقی مورد 
توجه و حمایت قرار گیرد و در دوران 
وی هر سال چندین جشنواره و برنامه 

وزیر ارشاد احمدی نژاد: به حبیب محبیان 
گفتیم زیاد عجله نکن!

موسیقی بر اساس »مبنایی که حضرت 
آقا دارند« )منظور علی خامنه ای است( 

برگزار شده است.
وزیر ارشاد دولت دهم با بیان اینکه 
مخالف  علمای  با  وزارتش  دوران  در 
موسیقی دیدار داشته، گفته است که 
بر مبنای دیدگاه »امام« و »رهبری« 
که موسیقی را قبول دارند در حدی که 

مجاز است، اشکالی ندارد.
حسینی اصل موسیقی را مورد قبول 
دانسته و گفته است که علی خامنه ای 
موسیقی  موضوع  به  خارج  درس  در 
این  تا  داشتند  قصد  آنها  و  پرداخته 
مباحث را به عنوان سند موسیقی قرار 
دهند ولی فرصت نشد و از دفتر بیت 

هم به آنها ابالغ و ارسال نگشت.
وی اضافه کرد: »درس خارج حضرت 
آقا درباره موسیقی بود. ما از بیت بارها 
درخواست کردیم که متن درس ها را 
با کمک  تا  بدهید  قرار  ما  اختیار  در 
تعدادی از هنرمندان متعهد موسیقی 
مجموعه ای ارزنده فراهم کنیم که به 
مثابه راهنمای عمل و نقشه راه باشد.«

جهان  سوال  به  پاسخ  در  حسینی 
حبیب  چرا  اینکه  بر  مبنی  نیوز 
دریافت  خوانندگی  مجوز  محبیان 
از  قطعه ای  مرگش  از  پس  و  نکرده 
وی منتشر شده، گفته است: »بحث 
ما  نکن!  عجله  خیلی  که  بود  این  ما 
از یک برنامه هایی شروع و به تدریج 
از  تازه  اما کسی که  مجوز می دهیم. 
راه رسیده بالفاصله بگوییم برنامه اجرا 
از  بعد  بسا  نیست. چه  منطقی  کند، 
اجرا بالفاصله برگشت خارج و همان 
یک  می گفتیم  کاسه!  همان  و  آش 
زمانی هرچند کوتاه بگذرد بعد به روال 
عادی کارها دنبال می شود و مقدماتی 
هم در معاونت هنری فراهم شده بود 
که ایشان بیاید همکاری بکند که بنده 

در جزییات ورود نداشتم.«
وزیر ارشاد احمدی نژاد اضافه کرد که 
»بحث ما این بود که نمی شود همزمان 

یک  کنید.  کار  خارج  و  داخل  در 
حساسیت هایی در جامعه وجود داشت. 
قبل از دادن  مجوز به ایشان جنجالی 
خطبه های  برخی  در  حتی  شد  برپا 
خواننده  به  بودند  گفته  جمعه  نماز 
لس آنجلسی مجوز دادند در حالی که 

چنین نبود!«
ارشاد  وزارتخانه  معیار  حسینی 
دادن  برای  خود  مدیریت  دوران  در 
همکاری  عدم  خوانندگان  به  مجوز 
معاند«  زبان  فارسی  »شبکه های  با 
خواند و گفته است: »می گفتیم خود 
شما انتخاب کنید، گذشته ها گذشته 
تصمیم  بعد  به  حاال  از  شما  است، 
بگیرید داخل می خواهید کار کنید یا 
ضدانقالب  شبکه های  با  می خواهید 
در  می خواهید  اگر  کنید؟  همکاری 
داخل کار کنید شرطش این است که 
با کسانی که در صدد براندازی هستند 

همکاری خودتان را قطع کنید.«
کرد:  اضافه  دهم  دولت  ارشاد  وزیر 
»برخی از آن شبکه ها اصال با صراحت 
علیه نظام و انقالب فعالیت می کردند. 
این معیار را قرار داده بودیم. می گفتیم 
بعد  کنید،  ثابت  را  برادریتان  اول 
درخواست اخد مجوز بدهید. یک مدت 
به ایران بیایید اطمینانی حاصل بشود، 
و  می کنیم  همکاری  کم  کم  هم  ما 

فعالیت را شروع می کنید.«
وی گفته که »در حال حاضر دیگر 
همزمان  فرد  لذا  نیست  ضابطه  این 
محافل  و  شبکه ها  برای  بیرون  دارد 
ضدانقالب برنامه اجرا می کند و داخل 

هم مجوز می دهند.«
حسینی به حضور بازیگران در خارج 
از ایران اشاره کرده و گفته است: »این 
مالک فقط در موسیقی نبود در مورد 
بازیگری هم بود. بازیگری که در یک 
علیه  که  می کند  بازی  خارجی  فیلم 
شئونات  مغایر  یا  و  انقالب  و  اسالم 
فرهنگی و اخالقی است نمی توانیم در 

داخل برایش فرش قرمز پهن کنیم.«

جعفر پناهی

تازه ترین  می شود  =گفته 
فیلم  یک  هی  پنا فیلم 
داستان 3 زن  و  است  زنانه 
را روایت می کند. هنرپیشه 

با  پناهی  جعفر  که  می شود  گفته 
تازه ترین فیلم خود با عنوان »سه رخ« 
به احتمال فراوان در هفتاد و یکمین 
پیدا  حضور  کن  فیلم  فستیوال  دوره 

خواهد کرد.
دارند،  حکایت  شنیده ها  که  آنطور 
و  ممنوع الکار  فیلمساز  پناهی  جعفر 
ممنوع الخروج ایرانی احتماال با فیلمی 
که »سه رخ« نام دارد، در بخش اصلی 
فستیوال فیلم کن در فرانسه شرکت 

خواهد کرد.
گویا »سه رخ« فیلمی زنانه است که 
داستان سه زن را روایت می کند که هر 
است،  سوپراستار  یکی  بازیگرند؛  سه 
به  عالقمند  روستایی  دختری  یکی 
بازیگری و دیگری یک هنرپیشه قبل 

از انقالب 57 است.
باوجود  همچنین گفته می شود که 
پناهی  برلین،  فیلم  فستیوال  تمایل 
»سه رخ« را در این فستیوال شرکت 
نداده و احتماال اولین نمایش این فیلم 
 2۰1۸ مه  ماه  در  کن  فستیوال  در 

خواهد بود.
گویا عدم تمایل پناهی برای شرکت 

جعفر پناهی در راه جشنواره سینمایی کن 2۰1۸

مذاق  به  برلیناله،  در  فیلمش  دادن 
خوش  جشنواره  این  برگزارکنندگان 
نیامده و به همین دلیل فیلم »خوک« 
عنوان  به  را  حقیقی  مانی  ساخته 
جایگزین انتخاب کردند که البته این 

فیلم دست خالی از برلین بازگشت.
تا   ۸ تاریخ  در  کن  فیلم  فستیوال 
19 مه )1۸ تا 29 اردیبهشت( برگزار 

می شود.
جعفر پناهی فیلمساز 57 ساله ایرانی 
در فستیوال های درجه الف سینمایی 
که  کرده  کسب  متعددی  جوایز  دنیا 
آخرین بار خرس طالی فستیوال برلین 
را برای فیلم »تاکسی« دریافت کرد. او 

زرین  نیز جایزه دوربین  این  از  پیش 
جایزه  سفید«،  »بادکنک  فیلم  برای 
ویژه هیات داوران برای »طالی سرخ« 
و جایزه مربی طالیی برای »این یک 
فیلم« را از فستیوال کن دریافت کرده.

از 15 چهره  یکی  پناهی همچنین 
در  که  است  فرهنگی  و  اجتماعی 
فراخوانی  انتشار  با  امسال  بهمن ماه 
خواستار برگزاری یک رفراندوم تحت 

نظارت سازمان ملل در ایران شد.
در  نیز  این  از  پیش  فیلمساز  این 
حمایت از اعتراضات سراسری دی ماه 
خواستار برگزاری رفراندوم و انتخابات 

آزاد شده بود.

وژیه انهم نوروزوژیه انهم نوروز

حبیب محبیان محمد حسینی

سوفیا لورن علمالهدى
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

قلعه  صاحب  و  ایلیاتی  آن  میان   
خمینی  آقای  پدر  می گیرد  صورت 
گلوله می خورد و کشته می شود. بعد 
از این اتفاق روح اهلل خمینی به همراه 
برادر بزرگترش که آیت اهلل پسندیده به 
تهران می روند و می خواستند مقامات 
دادگستری را ببینند و خواهان اجرای 
عدالت شوند تا قاتل پدرشان دستگیر و 

محاکمه شود.
وقتی آنها به تهران می روند عین الدوله 
صدراعظم دوران قاجار بوده است و محل 
اقامتشان در جایی بوده که اکنون به 
اسم حسینیه مشیرالسلطنه است. این 
حسینیه ی دراویش گنابادی بوده و در 
چند روزی که آقای خمینی با برادرش 
حسینیه  این  در  بود  آمده  تهران  به 
کامال  موارد  این  می کنند.  اقامت 
مستند است و حتی در یک مستند 
که صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
تهیه کرده این موارد ذکر شده است.

محمد مدنی گنابادی که با دراویش 
ضدیت داشت در خاطراتش بیان کرده 
که می رود آیت اهلل بهشتی و بنی صدر 
بوده  جمهور  رئیس  زمان  آن  که  را 
می گوید  آنها  به  و  می بیند  را  است  
باید سلسله دراویش گنابادی را برچید 
به  چون سلطنت طلب هستند و شاه 

آنها ارادت می ورزید.
پس از مالقات آقای خمینی و قطب 
وقت سلطان حسین تابنده )ملقب به 
سلطان علیشاه( حسین تابنده از ایران 
سپس  و  اسپانیا  و  آلمان  فرانسه،  به 
به هندوستان رفتند. در همین زمان 
خبر رسید که حسینیه مشیرالسلطنه 
گرفته  آتش  تهران  سنگلج  در  واقع 
از  عده  یک  اول  معلوم  قرار  از  است. 
اختیار  به  آتش  لباس  شخصی های 
تمام فرش ها و لوسترها و چیزهایی که 
متعلق به مشیرالسطلنه و خانواده او بود 
به صورت امانت در زیرزمین حسینیه 
هم  بعد  و  بردند  و  کردند  جمع  بود 

حسینیه را به آتش کشیدند.
از  خیلی  علیشاه  سلطان  آقای 
به  و  شدند  ناراحت  مسئله  این 
دیگر  بعد  به  آن  از  و  برگشتند  ایران 
حسینیه  در  دروایش  گردهمایی های 
آقای  اینکه  تا  می شد  برگزار  حائری 
مسئول  را  عده ای  علیشاه  سلطان 
که حسینیه  بگیرند  اجازه  که  کردند 
شود  بازسازی  دوباره  مشیرالسطلنه 
باید  اینجا  گفت  هم  آقای خمینی  و 

بازسازی شود.
حسینیه مشیرالسطلنه در سال 1۳60 
دوباره افتتاح شد و آقای خمینی برای 
اینکه دوباره این حسینیه تخریب نشود 

به آقای محمد گیالنی که دادستان کل 
کشور بود حکم حکومتی داد که یک 
امان نامه برای رئیس الفقرا آقای سلطان 
حسین تابنده گنابادی و عموم پیروان و 

متعلقان ایشان نوشته شود.
در این امان نامه قید شد آقای سلطان 
حسین تابنده گنابادی در سراسر قلمرو 
آمد  و  رفت  در  کامل  آزادی  از  ایران 
و نشست  برخوردار هستند و احدی 
را  ایشان  حریم  در  گذاشتن  پا  اجازه 
ندارد و هر گونه تعدی به حریم ایشان 
جرم قانونی و حرام شرعی و مستوجب 
مجازات است و این امان نامه به سراسر 
دادسراها و پاسگاه های کشور ابالغ شد.

آیت اهلل    1۳6۷ اسفند  سوم  در 
منتشر  را  روحانیت  منشور  خمینی 
کرد و در این منشور خطراتی که برای 
نظام و اسالم از جانب روحانیت وجود 
دارد را یکایک برشمرد و تا آخر عمرش 
در دیوان اشعارش و وصیتی که برای 
اهل عرفان  از  نوشته است  فرزندانش 
تجلیل کرده است و در نامه ای که برای 
فرستاد  و  نوشت  هم  گورباچف  آقای 
متفکران  و  دانشمندان  خواست  او  از 
روسیه را تشویق کند شیخ محی الدین 
و شیخ شهاب الدین سهروردی  عربی 
و شیخ صدرالدین شیرازی )مالصدرا( 
را مطالعه کنند تا بفهمند ماتریالیسم 
عرفان  به  و  ندارد  آینده  و  است  پوچ 
روی بیاورند. همه اینها نشان می دهد 
آقای خمینی تا آخر عمرش دیدگاهش 
ارادتمندی به اهل طریقت و تصوب و 
عرفان بوده است. در یکی از شعرهایش 

نوشته است:
دست آن شیخ ببوسید که تکفیرم کرد
محتسب را بنوازید که زنجیرم کرد

اما بعد از درگذشت آیت اهلل خمینی 
در خرداد 1۳68 اوضاع به کلی عوض 
هیچ  که  دیگر  عده ای  یعنی  می شود 
در  و  نداشتند  مطالب  این  به  باوری 
الیه های مختلف سیستم های امنیتی 
نفوذ کرده بودند، مانند سعید امامی، 
ادیان را به دست  اداره فرق و  اختیار 
می گیرند و شروع می کنند به فعالیت 
و  فقر  مکتب  اساس  علیه  کردن 
درویشی و خیلی فشار و آزار و اذیت 

به دراویش وارد می شود .
در سال 1۳8۴ هم آقای شاهرودی 
یک  می شود  قضاییه  قوه  رئیس 
دادگستری های  همه  به  بخشنامه ای 
می گوید  و  می نویسد  کشور  سراسر 
شما موظف هستید در همه استان ها 
با  دارید  که حضور  شهرستان هایی  و 
سپاه  و  انتظامی  نیروی  با  هماهنگی 
و  حسینیه  و  محفل  هر  پاسداران 

گفتگو با دکتر سیدمصطفی آزمایش....                 از صفحه 6

هفت تیر کشی »آقا« با خشاب ...                      از صفحه 4

دست دشمن را رد کنند ولی اجباری 
بودن حجاب را مسئولیت دانسته است. 
آنجا که بتواند زور می گوید و تحمیل 
می کند و آنجا که باید به حل مشکالت 
می کند  تغییر  جمالتش  برسد  مردم 
می شود:  مبهم  و  کلی  چیز  همه  و 
»معتقدیم هیچ مشکل حل نشدنی در 

کشور وجود ندارد«!
بلندباالیی که خامنه ای  به فهرست 
دقت  باید  کرده  نام گذاری  را  سال ها 
تمام  از سال 1۳88 در  کرد که پس 
اقتصاد  از  سال 1۳9۴  به جز  سال ها 
گفته است ولی بی نتیجه بوده و اوضاع 
اقتصادی هر سال بدتر از سال پیش 

شده است:
1۳89 همت مضاعف و کار مضاعف

1۳90 جهاد اقتصادی
1۳91 تولید ملی، حمایت از کار و 

سرمایه ی ایرانی
حماسه   و  سیاسی  حماسه    1۳92

اقتصادی
1۳9۳ اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و 

مدیریّت جهادی
و  همدلی  ملّت،  و  دولت   1۳9۴
هم زبانی )همزمان با نرمش  قهرمانانه 

برای توافق اتمی!(
1۳9۵ اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
1۳96 اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال

این  نام گذاری های بی معنی و مسخره 
است.  عمل  بدون  حرف های  بیانگر 
توسعه  چشم  انداز  »سند  تارک  بر 
جمهوری اسالمی در افق 1۴0۴« هم 
که در 1۳ آبان 1۳82 به امضای علی 
خامنه ای رسید و ابالغ شد نیز »عدالت 
آنکه  بدون  می درخشد  اجتماعی« 

ذره ای از آن عملی شده باشد و یا در 
این شرایط اصال عملی باشد.

بر  سند  آن  بندهای  از  یکی  در 
تأمین  غذایی،  امنیت  رفاه،  سالمت، 
توزیع  برابر،  فرصت های  اجتماعی، 
مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، 
از  بهره مند  و  تبعیض  فقر،  از  دور  به 
محیط زیست مطلوب تاکید شده که 
امروز بعد از 1۴ سال همه آنها به شدت 

با بحران روبروست.
سند  بندهای  از  دیگر  یکی  در 
به  باید  ایران  که  آمده  چشم انداز 
»جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری 
در سطح منطقه ی آسیای جنوب غربی 
)شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه 
و کشورهای همسایه( برسد«!  این بند 
امروز یک رویا و آرزوی دست نیافتنی 

می نماید!
خامنه ای به آخر خط رسیده و جز 
اعتراضات چیزی در  شعار و سرکوب 
حتی  می داشت  اگر  که  ندارد  چنته  
حواله  آینده  هفته  به  را  موعظه اش 

نمی داد.

ن  صفها ا ن  ا ز ر و کشا =
جمعه  امام  سخنرانی  از 
شعار  و  کرده  جلوگیری 
می دادند: »تکلیف ما معلوم 

شه، نماز جمعه شروع شه«
= آنها پشت به امام جمعه، 
خالف جهت نمازگزاران و در 
واقع پشت به قبله نشستند و 

شعار دادند.
استان  در  معترض  کشاورزان 
اصفهان روز جمعه، 2۵ اسفندماه، با 
حضور اعتراضی در نماز جمعه شهر 
امام جمعه، خالف  اصفهان پشت به 
به  پشت  واقع  در  و  نمازگران  جهت 

قبله نشستند و شعار سر دادند.
روزهای  در  که  ورزنه  کشاورزان 
سوءمدیریت  به  اعتراض  در  گذشته 
آب  مدیریت  برای  استان  مقامات 
تجمع  به  دست  اصفهان  شهر  در 
نماز  در  حضور  با  زدند  تظاهرات  و 
جمعه  خطیب  به  پشت  جمعه 

اصفهان نشستند و شعار سر دادند.
پیش از آنکه خطیب جمعه اصفهان 
کند  آغاز  را  خود  سخنان  بخواهد 
»تکلیف  می دادند:  شعار  کشاورزان 
ما معلوم شه، نماز جمعه شروع شه« 
و »ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای 

ما«:
برگزاری  از  پیش  همچنین  آنها 
نماز جمعه در مقابل مصالی اصفهان 

تظاهرات کردند:

اعتراض  به  مربوط  ویدیویی 
نماز  از  پیش  اصفهان  کشاورزان 
شبکه های  در  اسفند   2۵ جمعه 
که  است  شده  منتشر  اجتماعی 
خود  دل های  و  درد  از  کشاورزان 

می گویند:
ورزنه  منطقه  کشاورزان  اعتراض 
یک  از  پراکنده  طور  به  اصفهان 
شدن  خشک  پی  در  در  پیش  ماه 
منطقه  در  کشاورزی  زمین های 
ورزنه در شرق استان اصفهان شکل 
مرکز  به  گذشته  روزهای  در  گرفت 
این استان نیز رسیده و شهر اصفهان 
کشاورزان  گسترده  تظاهرات  شاهد 

خشمگین است.
اصفهان  استان  شرق  کشاورزان 
آب  انتقال  طرح  توقف  خواستار 
و  هستند  یزد  استان  به  زاینده رود 
دریافت  از  مانع  طرح  این  می گویند 
استان  شرق  کشاورزان  حق آبه 
اصفهان و موجب خشک شدن باغ ها 
شرق  در  کشاورزی  زمین های  و 
استان اصفهان شده است. کشاورزان 
تعلق  آنها  به  حق آبه ای  آنکه  بدون 
بگیرد محصول پاییز خود را کاشتند 
و می گویند برای کشت بهار نیز هیچ 
تعلق  آنها  به  نیست  قرار  حق آبه ای 

بگیرد.

حضور اعتراضی کشاورزان نماز جمعه اصفهان را به هم ریخت

با  که  ولو  عرفان،  نام  به  تجمع  مرکز 
اجازه قانونی باشد، تعطیل کنید و از 
بین ببرید. در واقع آن امان  نامه آقای 

خمینی را لگدمال کردند.
یعنی بخشنامه آقای شاهرودی ناسخ 
حکم حکومتی آقای خمینی بود که 
برای آقای سلطان علیشاه و پیروانش 
صادر کرده بود. پس از آن رابطه خیلی 
متعددی  حسینیه های  می شود،  بد 
تا  بردند  بین  از  و  می کنند  خراب  را 
اخیراً که غائله خیابان پاسداران را به 
که  دراویشی  به  حاال  و  انداختند  راه 
قربانی اقدامات بسیج و پاسداران شدند 
و  می زنند  داعشی  درویش  برچسب 
متاسفانه به آقای مجذوب علیشاه قطب 

سلسله هم خیلی سختگیری می کنند 
و در واقع ایشان در حصر کامل خانگی 
قرار دارند و سال هاست امکان سفر را از 

ایشان گرفته اند.
فرق  اداره  که  سختگیری هایی  اما 
اسالمی  تبلیغات  سازمان  و  ادیان  و 
از  برخی  و  قم  مدرسین  جامعه  و 
نوری  مثل  حکومتی  آخوندهای 
شیرازی،  مکارم  لنکرانی،  همدانی، 
صافی گلپایگانی با فتواهای زهرآگین 
خراب  را  جّو  دراویش  علیه  خودشان 
کرده بودند شدت بیشتری پیدا کرده 

است.
اتفاق  حالی  در  هم  اخیر  حوادث 
روز  اسفندماه  سوم  روز  که  افتاده 
روز  چون  می شود  شناخته  درویش 
دراویش   1۳88 سال  اسفند  سوم 
مقابل  رفتند  دسته جمعی  صورت  به 
به  نسبت  و  اسالمی  شورای  مجلس 
سرکوب های ممتدی که روی دروایش 
اعتراض  می شود،  اعمال  گنابادی 
سوم  برای  دراویش  سال  هر  کردند. 
می کنند.  برگزار  بزرگداشتی  اسفند 
حاال امسال مشاهده می کنیم که دوباره 

وژیه انهم نوروزوژیه انهم نوروز

به شدت در قلب تهران و جنب منزل 
نعمت الهی  سلسله  جلیل القدر  قطب 
نورعلی  دکتر  آقای  گنابادی، حضرت 
تابنده مجذوب علیشاه دوباره یک پرده 
دراویش  سرکوب  نمایش  از  جدیدی 
تهمت جدید  هزاران  و  گذاشته شده 
به آنها بسته می شود. این هم وضعیتی  

است که امروز به وجود آمده است.
در  هستند  مجاز  دراویش  =آیا 

سیاست دخالت کنند؟
در  دراویش  که  اینست  -مسئله 
و  می کنند  زندگی  قوانین  چهارچوب 
کشور هستند  جاری  قوانین  به  ملزم 
که  تابنده  نورعلی  حضرت  خود  و 
هستند  قانون شناس  و  حقوقدان 

در  بارها  بوده اند  وکیل  و  قاضی  و 
التزام  مکرر  خودشان  سخنرانی های 
به قانون را به عنوان اصلی ترین دستور 

بیان فرمودند.
نکته دیگر اینست که ایشان همیشه 
منش  و  مرام  در  دراویش  گفته اند 
خودشان پیرو سقراط حکیم، فیلسوف 
یونانی هستند که به همه شاگردانش 
التزام به قانون را توصیه می کرد. التزام 
مورد  که  است  مسئله  یک  قانون  به 
رعایت همه دراویش است اما فعالیت 
اگر  به سیاست  وارد شدن  و  سیاسی 
نداشته  منعی  درویشی  نظر  از  هم 
باشد از نظر نظام پذیرفته نیست چون 
نظام اصوال مکتب درویشی و دیدگاه 
درویشی را انحراف و ضاللت به شمار 

می آورد.
نظام کاری به این تاریخچه و کاری به 
این همه اصول اساسی فلسفه و حکمت 
و ارزش هایی که صوفیه از خودشان به 
جا گذاشته اند، تمام اشعاری که بزرگان 
تصوف و عرفان بیان کردند و تمام وزن 
تاریخ ایران از آنجا می آید، ندارد و اسم 
دراویش را گذاشته فرقه ضاله صوفیه و 

از دید آنها دراویش پیرو مکتب ضاله و 
انحرافی هستند. آخوندها به ما چنین 
مورد  این  در  و  می زنند  حرف هایی 

فتوای کتبی نوشته اند.
احراز  که  زمانی  از  دلیل  همین  به 
کار  از  است  درویش  شخصی  کنند 
رفتگر  اگر  حاال  می کنند  اخراجش 
درویش  بفهمند  و  باشد  هم  خیابان 
چه  دیگر  می کنند.  اخراجش  است 
بخواهد  درویش  این  اینکه  به  برسد 
یا  یا حزبی کند  فعالیت های سیاسی 
ریاست  انتخابات  کاندیدای  بخواهد 
اسالمی  شورای  مجلس  یا  جمهوری 
شود؛ مجالی به دراویش داده نمی شود. 
اما اعتقادات درویشی و فرهنگ حاکم 
بر گروهی که ۴0 سال است حکومت 
را در دست گرفته مقوله های متفاوت با 

اصل حقوق شهروندی است.
ایران مانند یک قالی است که نقش ها 
و رنگ های مختلف دارد. اقوام مختلف 
با عقاید و اعتقادات مختلف در ایران 
زندگی می کنند و جامعه بزرگ ایرانیان 
با تنوع بسیار زیادی که در آن وجود 
بی دین  اشخاِص  است،  سکوالر  دارد، 
هستند.  دیندار  اشخاِص  هستند، 
مقهور قدرت یک عده ای هستند که 
یک  خودشان  برای  فقیه  والیت  از 
پناهگاهی درست کرده اند تا به کسی 
پاسخگو نباشند و بیت المال را بخورند، 
حق الناس را بخورند، عدالتخانه را مرکز 
ظلم و بیداد کنند، چیزهایی که خود 
دست اندرکاران نظام و حتی رهبر نظام 
به آن اقرار و اعتراف می کنند و همه 
نام  زیر  و  اسالم  نام  زیر  را  کارها  این 
دین انجام می دهند و مردم را نسبت به 
اسالم و نسبت به دین بدبین می کنند.

زندگی شان  می خواهند  درویش ها 
این حرف ها  به کار  را بکنند و کاری 
ندارند و به قوانین هم التزام دارند اما آیا 
ضابطان قضایی و مجریان قانون، قانون 
شهروندان  به  نسبت  یکسان  بطور  را 
اجرا می کنند؟ نه. یعنی وقتی برایشان 
محرز شود این شهروند بهایی است، این 
شهروند مسیحی است، شهروند دیگری 
بی دین است، آن دیگری نوکیش است 
و آن دیگری درویش است، آنها را از 

حقوق قانونی شان محروم می کنند.
در دولت های نهم و دهم ]دولت های 
حسینیه های  بارها  احمدی نژاد[ 
دراویش را تعطیل یا تخریب کردند و 
آقای مهدی کروبی از حقوق دراویش 
دفاع کرد و سه بار نامه سرگشاده به 
وزیر وقت کشور، مصطفی پورمحمدی 
نوشت و این کار را تقبیح کرد و پرسید 
چرا این کارها را می کنید و به همین 
را  خودشان  رای های  دروایش  دلیل 
انتخابات ریاست جمهوری 1۳88  در 

رای  صندوق  در  کروبی  مهدی  برای 
انداختند که متاسفانه آن انتخابات هم 
به آن ترتیب درآمد و دراویش هم که 
در انتخابات شرکت کرده بودند متهم 
فتنه  اصحاب  با  داشتند  که  شدند 
همکاری می کردند و وضع از آنچه قبال 
بود هم خراب تر شد و در این سال های 
گذشته بیشتر مورد سوء ظن نظام قرار 

گرفتند.
روحانی  آقای  وقتی   1۳92 در 
می خواست رئیس جمهور شود گفت 
باشد  شایسته ساالری  باید  ایران  در 
و  دین  واسطه  به  را  مردم  اینکه  نه 
عقیده ای که دارند از حقوق شهروندی 

محروم کنیم.
آقای روحانی، علی یونسی را که وزیر 
اسبق اطالعات است به عنوان دستیار 
ادیان  و  اقوام  امور  در  خودش  ویژه 
منصوب کرد که مانع سرکوب گروه ها 
دراویش  جمله  از  دینی  اقلیت های  و 
شود که ایشان هم الحق خیلی زحمت 
کشید و اقرار و اعتراف کرد به عنوان 
یک مقام دولتی که در طول سال های 
گذشته به دراویش خیلی اجحاف شده 
داده اند،  قرار  سرکوب  مورد  را  آنها  و 
نبوده  را آتش زدند و حق  مراکزشان 
که با دراویش چنین رفتاری شود و ما 

نمی گذاریم دوباره اینطور شود.
دوباره در اواخر دولت یازدهم،  آقای 
را  شهروندی  حقوق  منشور  روحانی 
منتشر کرد  و در دولت دوازدهم هم 
خودش را ملتزم دانسته که قول هایی 
ولی  کند  اجرا  داده  مردم  به  که 
متاسفانه شرایط تا کنون اقتضا نکرده 
و به دراویش به دلیل اقبال عمومی و 
عالقه بسیار زیادی که نسبت به آنها 
به  نسبت  بیشتری  فشار  دارد،  وجود 

سایر گروه ها می آید.
دراویش در حقیقت تبلوربخشنده به 
توسط  که  معنوی هستند  ارزش های 
عرفا و شعرایی امثال حافظ و سعدی و 
مولوی و عطار و سنایی بیان شده است؛ 
ولی می خواهند آنها را سرکوب و از دور 
خارج کنند و فرهنگ »چاه  پرستی« را 
در ایران رایج کنند و این ضد فرهنگ 
خودشان را با فرهنگ متعالی دراویش 
متضاد می بینند و می خواهند مجال را 

از دراویش بگیرند.
هستند  خودشان  کنج  در  دراویش 
االن  اما  ندارند.  به کسی هم کاری  و 
شرایط بسیار سنگینی علیه دراویش به 
وجود آمده است که خیلی خطرناک 
را  متعددی  پرونده سازی های  و  است 
بگویند  می خواهند  و  کرده اند  شروع 
چند افراد تندرویی که برخی کارها را 
کرده اند درویش هستند در حالی که 

در واقعیت اینطور نیست.

ضرب و شتم دراویش توسط نیروهای پلیس و بسیجی ها؛ بهمن ۹6

 18 در  آنها  اعتراض  همچنین 
اسفندماه با دخالت پلیس ضد شورش 
کشیده  درگیری  به  انتظامی  نیروی 
اعتراضات  در  کشاورزان  وقتی  شد. 
خود به سر دادن شعار علیه مقامات 
نیروی  پرداختند  اسالمی  جمهوری 
اقدام  شورش  ضد  پلیس  و  انتظامی 
و  کرد  کشاورزان  کردن  پراکنده  به 
به  اشک آور  گاز  و  باتوم  و  موتور  با 
سوی آنان حمله ور شدند. پس از آن 
کشاورزان اعتراضات خود را به شهر 
تا  اسفند   19 از  و  کشانده  اصفهان 
کنون هر روز به تجمع اعتراضی در 

شهر اصفهان می پردازند.

اعتصاب کارگران فوالد اهواز
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منظوری  =شهاب الدین 
کرمانی مدیر یک شرکت در 

آلمان نیز بوده است.
در  ماه   9 شرکت  =این 
آمریکا  تحریم های  لیست 

قرار داشت.

دولت آبادی  جعفری  عباس 
 ۲۰ شنبه،  روز  تهران  دادستان 
شورای  جلسه  سی امین  در  اسفند، 
به  که  تهران  دادسرای  معاونان 
از  ریاست خود وی برگزار شد خبر 
سرویس  جاسوس  »یک  محکومیت 
اطالعاتی انگلستان« داد. به گزارش 
گفت:  وی  داخلی،  خبرگزاری های 
ایرانی-  تابعیت  دارای  فرد که  »این 
انگلیسی است، پرونده مفتوح دیگری 
مرتبط با یکی از بانک های خصوصی 
دارد که در جریان رسیدگی است.«

یک  زندان  به  محکومیت  خبر 
بازتاب  دوتابعیتی«  »جاسوس 
انگلیسی  رسانه های  در  گسترده ای 
از جمله تایم و گاردین و تلگراف و 

اسکای نیوز یافت.
کیهان  به  رسیده  اطالعات  به  بنا 
لندن این فرد شهاب الدین منظوری 
کرمانی  شهاب  به  معروف  کرمانی 
هیئت  اعضای  از  یکی  که  است 
بانک  است.  سامان  بانک  مدیره 
مؤسساتی  جزو  سامان  خصوصی 
است که یکی از وظایف آن دور زدن 
تحریم های اقتصادی علیه جمهوری 
اسالمی است. این بانک با همکاری 
کشورهای  در  پوششی  شرکت های 
مختلف از جمله آلمان به رفع برخی 
موانع نقل و انتقال مالی می پرداخت.

کرمانی  منظوری  شهاب الدین 
همچنین مدیر شرکتی است به نام 
DF Deutsche Forfait AG که 
در آلمان در سال ۲۰۰۰ تأسیس شد 
و روابط نزدیکی با بانک سامان دارد. 
در وبسایت این شرکت در تاریخ ۱۷ 
آمده است که »دکتر  ژانویه ۲۰۱۷ 
امروز  مدیر شرکت  منظوری  شهاب 
که  است  داده  اطالع  امنا  هیأت  به 
مدت  به  طوالنی  بیماری  دلیل  به 
در  وظیفه  انجام  به  قادر  ماه  سه 
مسئولیت خود به عنوان مدیر نیست 
مرخصی  تقاضای  دلیل  همین  به  و 
این  اطالعیه  ادامه  در  است.«  کرده 
شرکت آمده که به وی تا پایان ماه 
آوریل همان سال مرخصی داده شده 

است.
به  منظوری  شهاب  معلوم  قرار  از 
باز نگشت و  سر کار و منصب خود 
شرکت  این  رییس  حاضر  حال  در 

آلمانی بهروز عبدالوند است.
حساسیت جمهوری اسالمی 

روی مدیران دوتابعیتی
مدیران  علیه  جاسوسی  اتهام 
عبدالرسول  علیه  نخست  دوتابعیتی 
کانادایی(  )ایرانی-  اصفهانی  دری 
از  یکی  و  مرکزی  بانک  نماینده 
اتمی  مذاکره کننده  هیئت  اعضای 
کشورهای  با  اسالمی  جمهوری 
غربی مطرح شد. رسانه ها در مرداد 
به  را  وی  دستگیری  خبر   ۱۳۹۵
کردند.  منتشر  »جاسوسی«  اتهام 
دری اصفهانی هنگام سفر به ترکیه 
سپس  و  بازداشت  هواپیما  درون  و 
به هشت سال زندان محکوم گشت  
اما به قید وثیقه آزاد شد. خود دری 
اتهام  این  و دولت روحانی  اصفهانی 
را نپذیرفتند. وی در تابستان ۹۶ در 
امور مالی و وارداتی دوباره  با  رابطه 
بازداشت شد و این بار به پنج سال 
زندان محکوم گشت. محسنی اژه ای 
اعالم کرد جاسوسی  در مهرماه ۹۶ 
به  او  و  است  قطعی  اصفهانی  دری 
است.   شده  بازداشت  جرم  همین 
مدیر  اصفهانی  دری  عبدالرسول 
 UNIVERSAL کانادایی  شرکت 
 HEALTH AND PHARMA
نیز    PRIVATE LIMITED

هست.

محکومیت  و  دستگیری 
در  کرمانی  منظوری  شهاب الدین 
توافق  اعالم  از  پس  که  حالیست 
 ۲۰۱۵ ژوییه  در  )برجام(  هسته ای 
بانک  جمله  از  موسسات  برخی 
سامان و همچنین شرکت آلمانی که 
منظوری مدیر آن بود و تحت تحریم  

قرار داشتند، مشمول برداشته شدن 
محدودیت ها شده و دست شان برای 

انجام معامالت باز شد.
 ۲۰۱۴ اکتبر  در  آن  از  پیش 
آلمانی  شرکت  که  بود  شده  اعالم 
بر  را  آن  مدیریت  منظوری  که 
 ۲۰۱۴ فوریه  از  و  داشت  عهده 
قرار  آمریکا  تحریم های  لیست   در 
خارج  لیست  این  از  بود،  گرفته 
در  رویترز  خبرگزاری  است.  شده 
دنبال  به  که  نوشت  رابطه  همین 
آمده،  عمل  به  که  بررسی هایی 
همگی  شرکت  این  فعالیت های 

و  آمریکا  تحریم  قوانین  اساس  بر 
همچنین مقررات اتحادیه اروپاست 
و این شرکت  بدون آنکه مجبور به 
می تواند  باشد  جریمه ای  پرداخت 
بدون  را  خود  معامالت  همه 
دهد.  انجام  آمریکا  دالر  با  دغدغه 
تحریم  که  افزود  خبرگزاری  این 

۹ماهه این شرکت در ۲۰۱۴ حدود 
همراه  به  زیان  یورو  میلیون   ۹
داشته است که با احتساب سه ماه 
باقی مانده از سال برای راه انداختن 
این  این شرکت،  دوباره ی معامالت 

زیان بیشتر از این خواهد بود.
تسهیالت مهم پس از برجام

اتحادیه   ۲۰۱۶ ژانویه   ۱۷ در 
را  الزم  مقررات  کرد  اعالم  اروپا 
به  را  مربوطه  تحریم های  لغو  برای 
نخستین  در  است.  انداخته  جریان 
یک  اعتبار  ایران  بانک   ۱۴ معامله، 

میلیارد یورویی از بانک های اروپایی 
که  سامان  بانک  که  کردند  دریافت 
از  کرمانی  منظوری  شهاب الدین 
بود.  آنها  از  یکی  است،  آن  مدیران 
از  بودند  عبارت  دیگر  بانک های 
کارگران،  رفاه  پاسارگاد،  کارآفرین، 
ملت، تجارت، بانک ملی ایران، بانک 

صادرات،  سپاه،  معادن،  و  صنایع 
و  پارسیان  کشاورزی،  خاورمیانه، 

بانک اقتصاد نوین.
مبلغ  به  بزرگ  معامله  دومین 
بانک  ده  بین  یورو  میلیون  پانصد 
شد  انجام  دانمارک  بانک  و  ایرانی 
که اعتبارهای بلندمدت می دهد. در 
این معامله نیز بانک سامان در کنار 
بانک های کشاورزی، ملت، پاسارگاد، 
سپاه، پارسیان، تجارت، ملی، اقتصاد 
مشارکت  معادن  و  صنایع  و  نوین 

داشت.
 ۲۰۱۶ ژانویه  در  معامله  دو  هر 

محل  در  موالیی  عبداهلل  توسط 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفارت 

وین امضاء  شد.
که  شد  اعالم   ۲۰۱۶ فوریه  در 
بانک  چند  نام  ایران  مرکزی  بانک 
خصوصی مانند سامان و پاسارگاد و 
پارسیان را در کنار بانک های دولتی 

و  و سپه  تجارت  و  ملت  مانند  مهم 
بانک ملی معرفی کرده تا در سیستم 
این  بین المللی سویفت قرار بگیرند. 
نیز بخشی از همان تسهیالتی بود که 
اتحادیه اروپا تنظیم مقررات آن را در 

ژانویه اعالم کرده بود.
منظوری  علیه شهاب الدین 

کرمانی در فضای مجازی
که  است  این  توجه  قابل  نکته 
»شهاب الدین  نام  جستجوی  در 
در  گوگل،  در  کرمانی«  منظوری 
بانک  درباره  که  مطلبی  و  خبر  هر 

دوتابعیتی ها  و  مالی  امور  و  سامان 
مختلف  وبسایت های  در  و… 
کامنت ها  بخش  در  شده،  منتشر 
و  افشاگری  وی  درباره ی  تکرار  به 
وی  دستگیری  درخواست  حتی 
کامنت ها  از  یکی  در  است.  شده 
از  یکی  در   ۹۵ مهر   ۱۱ تاریخ  به 
کامل  مشخصات  وبسایت ها   این 
و  انگلیسی  به  کرمانی  منظوری 
حتی آدرس وی به همراه یادآوری 

چند نام دیگر آمده است.
حساس  اکبر  علی  نام  به  شخصی 
دوگانه  تابعیت  دارای  ساله   ۶۲
انتقال پول  انگلیسی کارهای نقل و 
و صرافی را در انگلیس انجام میدهد 
 ۲۰۱۱ سال  تا  منظوری  شهاب 
از  بعد  و  بوده  شرکت  مدیرعامل 
کوچکی  مجید   ۲۰۱۲ سال  از  آن 

مدیرعامل شده است.
نام  کامنت ها  از  بسیاری  در 
با  همراه  منظوری  شهاب الدین 
از  می شود  مطرح  ضرابیه  ولی اهلل 
جمله در کامنت هایی زیر مطلبی در 
با عنوان »پاداش هیأت  زمانه  رادیو 
نوشته  فساد«  قانونمندی  و  مدیره 
تهران  از  ظاهرا  که  اقبال«  »س. 

فرستاده شده است.
وابسته  جوان  وبسایت  کامنت های 
به سپاه پاسداران نیز عمدتا در مسیر 
فعالیت های  و  خواندن  »جاسوس« 
شهاب الدین منظوری کرمانی است. 
در یک کامنت دیگر در وبسایت قسم 
وابسته به سپاه پاسداران می خوانیم:

منظوری  الدین  شهاب  »آقای 
بانک  مدیره  هیئت  پرده  در  عضو 
و  انگلیسی  تابعیت  دارای  سامان 
درحال  دائما  که  کسی  عنوان  به 
سفر به انگلیس است کسی بود که 
دری اصفهانی را وارد هیئت مدیره 
او می تواند یکی  بانک سامان کرد 
اصفهانی  دری  آقای  همدستان  از 
این  در  واضحی  های  نشانه  باشد 
آقای  مثال  دارد  وجود  خصوص 
در  خود  هویت  افشای  از  منظوری 
است  بیمناک  بسیار  سامان  بانک 
را  سامان  بانک  انتظامات  بعالوه 
داده  قرار  خود  مجموعه  زیر  در 
)که  کاران  رزمی  استخدام  با  و 
خبری  وبسایتهای  در  آنها  اخبار 
دوربینهای  نصب  و  شده(  منتشر 
وحشت  و  رعب  ایجاد  و  مداربسته 
ورودیهای  در  تردد  کنترل  قصد 
در  سامان  بانک  مرکزی  ساختمان 
را  پارک وی  به  نرسیده  ولیعصر  خ 
دارد نکته جالب تر اینکه آقای ولی 
ضرابیه کال چراغ سبز را برای آقای 
او هرگونه  تا  منظوری روشن کرده 
که میخواهد در بانک سامان تاخت 
موضوع  این  بارز  نشانه  کند  تاز  و 
پیمانکاری  امور  گرفتن  اختیار  در 
نگاه  توسط شرکتهای  سامان  بانک 
ساز الکترونیک و کوه پر متعلق به 
جنسهایی  فروش  و  منظوری  آقای 
چینی  اصل  در  و  انگلیسی  اسم  به 

به بانک سامان است.«
وبسایت  در  کامنت  این  مشابه 
زیر  ایران«  دانشجویان  »خبرنامه 
دری  نام  اعالم  درباره  مطلبی 
»جاسوس  عنوان  به  اصفهانی 
تقریبا  است.  آمده  نیز  هسته ای« 
و  سامان  بانک  درباره  مطلبی 
که  نیست  هسته ای«  »جاسوسی 
کرمانی  منظوری  شهاب الدین  نام  
در کامنت های زیر آن مطالب مطرح 
تنها  اینجاست  و جالب  باشد.  نشده 
جایی که تا زمان تنظیم این گزارش 
نشانی از کامنت گذار یا کامنت گذاران 
شهاب الدین  نام  تا  نیست  حرفه ای 
عنوان  به  را  کرمانی  منظوری 
آخرین  کنند،  تکرار  »جاسوس« 
شش  محکومیت  به  مربوط  خبر 
هسته ای«  »جاسوس  زندان  سال 
در  شد!  منتشر  دیروز  که  است 
خبرگزاری های  در  منتشرشده  خبر 
این متهم که کسی  از  نامی  داخلی 
منظوری  شهاب الدین  جز  نیست 

کرمانی، برده نمی شود!

لندن:   کیهان  اختصاصی 

زندان  »دوتابعیتی« که به شش سال 
کیست؟ شده  محکوم 

عکس دیگری از شهاب الدین منظوری کرمانی در فضای مجازی در دسترس نیست

انهم نوروز 1397 انهم نوروز 1397وژیه  وژیه 

عبد الرسول دری اصفهانی، عضو تیم مذاکره کننده هسته ای ایران
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